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 افسانه ي پري

 را مي شناس خفته در من ديگري، آن ديگري

 چون ترنجم بشكن آنگه آن پري را مي شناس

 من پري هستم به افسون در ترنجم بسته اند

 تا رها سازي مرا، افسونگري را مي شناس

 سوي سامانم بيا، با خود دل و جان را بيار

 را مي شناسكارواني مرد باش و رهبري 

 ...هفت كفش آهنين و هفت سال آوارگي

 اين من و فرمان من، فرمانبري را مي شناس

 نه، پري گفتم، غلط گفتم، زني سوداييم

 در من آفته، سوداپروري را مي شناس

 يك زنم كز سادگي آسان به دام افتاده ام

 خوش خيالي را نگر، خوش باروي را مي شناس

 سو مي كشمآفتابم، بي تفاوت تن به هر 

 بي دريغي رپا ببين، روشنگري را مي شناس

 .ديده بگشا، معني ي ِ سيمين بري را مي شناس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نامه ي شكوفه

 نمانده است از عمر، چون غروب، زماني

  شام تيره اماني نمانده است وز جور ِ

 چون شبنم خيال به گلبرگ ياد ِ يار

 از ما نشانه دير زماني نمانده است

 يك فغان و خموشي مزار ماستبوديم 

 جز لحظه يي طنين فغاني نمانده است
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 از ما به جز نسيم، كه برگ شكوفه برد

 در كوي عشق، نامه رساني نمانده است

 شمعيم پك سوخته در بزم عاشقي

 تا ماجرا كنيم، زباني نمانده است

 آغوش ِ گلشنيم كه بعد از بهارها

 در ما به جز دريغ ِ خزاني نمانده است

 س فرش سبزه بافت بهار ِ دلم كزوب

 در مهرگاه عمر نشاني نمانده است

 بر توسنِ نسيم روانيم همچو عطر

 تا باز ايستيم عناني نمانده است

 شراب شعر تو بس مست مي كند؛! سيمين

 .در ما به يك پياله تواني نمانده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شراب نور

 ستاره ديده فروبست و آرميد بيا

 هاي شب دويد بياشراب نور به رگ 

 ز بس به دامن شب اشك انتظارم ريخت

 گل سپيده شكفت و سحر دميد بيا

 شهاب ِ ياد تو در آسمان خاطر من

 پياپي از همه سو خطّ زر كشيد بيا

 ز بس نشستم و با شب حديث غم گفتم

 ز غصه زنگ من و رنگ شب پريد بيا

 به وقت مرگم اگر تازه مي كني ديدار

  آن رسيد بيابهوش باش كه هنگام

 به گام هاي كسان مي برم گمان كه تويي

 دلم ز سينه برون شد ز بس تپيد بيا

 نيامدي كه فلك خوشه خوشه پروين داشت

 كنون كه دست سحر دانه دانه چيد بيا
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 اميدِ خاطر ِ سيمين ِ دل شكسته تويي

 .مرا مخواه از اين بيش نااميد بيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خورشيد و شب

 بازش كنم ت كو تا ز همزلف پرپيچ و خم

 بوسه بر چينش زنم با گونه ها نازش كنم

 چه دير غنچه ي صبرم شكوفا مي شود، اما

 كو سرانگشت شتابي تا ز هم بازش كنم

 قصه ي رسواييم چون صبح عالمگير شد

 كي توانم همچو شب آبستن رازش كنم

 در نگاه من زني گنگ است و گنگي كامجوست

 نسازش كنمكامبخشي مهربان كو تا سخ

 پرده ي شرمي به رخسار سكوت افكنده ام

 برفكن اين پرده را تا قصه پردازش كنم

 خفته دارد دل به هر تاري نوايي ناشناس

 زخمه ي غم گر زني سازي نوا سازش كنم

 چون غباري نرم، دل دارد غمي غمخوار كو؟

 كاشناي اين سبك خيز سبك تازش كنم

  شبمن سرانگشت طاليي رنگ خورشيدم تو

 زلف پر پيچ و خمت كو تا زهم بازش كنم

 
 
 
 
 

4



 
 
 
 

 يك دامن گل

 جانم چون درخت فروردين، پرشكوفه شد

 دامني ز گل دارم، بر چه كس بيفشانم؟

 اي نسيم جان پرور، امشب از برم بگذر

 ورنه اين چنين پرگل، تا سحر نمي مانم

 الله وار خورشيدي، در دلم شكوفا شد

  از زمستانمصد بهار گرمي زا، سر زد

 دانه ي اميد آخر، شد نهال بارآور

 صد جوانه پيدا شد، از تالش پنهانم

 پرنيانِ مهتابم، در خموشي شب ها

 همچو كوه ِ پابرجا، سر بنه به دامانم

 بوي ياسمن دارد، خوابگاه آغوشم

 رنگ نسترن دارد، شانه هاي عريانم

 شعر همچو عودم را، آتش دلم سوزد

  در دل شبستانمموج عطر از آن رقصد،

 كس به بزم ميخواران، حال من نمي داند

 زان كه با دل پرخون، چون پياله خندانم

 حرف عشق مي جويم! در كتاب دل، سيمين

 !روي گونه مي لرزد، سايه هاي مژگانم
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 پيچك

 بسته آن يار كه چون پيچك، پيوند به ما

 بر شاخه ي ارزانم، صد بند بال بسته

 ريزانم، هر چند كه مي دانمزين بند گ

 گر پاي مرا بسته، از راه وفا بسته

 درياي روان بودم، يخ بستم و افسردم

 دمسردي ي ِ او ما را، اين گونه چرا بسته،

 سنگين نفسم ازغم، در سينه فرومانده

 از سرب مگر باري، بر دوش هوا بسته

 فرياد شبانگاهم، در ژرفي ي ِ شب گم شد

 ا گوش خدا بستهيا مرغ فغان مرده ي

 شايد كه كند روشن، شب هاي مرا آن كو

 قنديل ثريا را، بر طاق فضا بسته

 پيراهن بختم را، ترسم نتواند دوخت

 خورشيد كه صد سوزن، بر سر ز طال بسته

 چون عطر نهان ماندم، در غنچه ي نشكفته

 رخ از همه سو پنهان، در از همه جا بسته

 ايم زدسيمين به خدا بندي، كان يار به پ

 .گيرم ز وفا بسته، دانم به خطا بسته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ديوانگي

 كنم يارب مرا ياري بده، تا خوب آزارش

 هجرش دهم زجرش دهم، خوارش كنم زارش كنم

 از بوسه هاي آتشين، وز خنده هاي دلنشين

 صد شعله در جانش زنم، صد فتنه در كارش كنم

 در پيش چشمش ساغري، گيرم ز دست دلبري
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  آزارش دهم، وزغصه بيمارش كنماز رشك،

 بندي بپايش افكنم، گويم خداوندش منم

 چون بنده در سوداي زر، كاالي بازارش كنم

 گويد ميفزا قهر خود، گويم بكاهم مهر خود

 گويد كه كمتر كن جفا، گويم كه بسيارش كنم

 هر شامگه در خانه يي، چابك تر از پروانه يي

 زارش كنمرقصم بر ِ بيگانه يي، وز خويش بي

 چون بينم آن شيداي من، فارغ شد از سوداي من

 منزل كنم در كوي او، باشد كه ديدارش كنم

 گيسوي خود افشان كنم، جادوي خود گريان كنم

 با گونه گون سوگند ها، بار دگر يارش كنم

 چون يار شد بار دگر، كوشم به آزار دگر

 .تا اين دل ديوانه را، راضي ز آزارش كنم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ...شب

 امشب به قصه ي دل من گوش مي كني

 فرا مرا چو قصه فراموش مي كني

 هوشنگ ابتهاج

 «سايه»

 
 شب چون هواي بوسه و آغوش مي كني

 دزدانه جام ياد مرا نوش مي كني

 عريان ز راه مي رسم و پيكر مرا

 پنهان به بوسه هاي گنه جوش مي كني

 شرمنده پيش سايه ي پروانه مي شوم

  فروز كه خاموش مي كنيزان شمع شب
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 اي مست بوسه ي دو لبم، در كنار من

 بهتر ز بوسه هست و فراموش مي كني

 مشكن مرا چو جام كه بي من شب فراق

 چون كوزه دست خويش در آغوش مي كني

 تو ساقي ي ِ سخني وز شراب شعر! سيمين

 .يك جرعه در پياله ي هر گوش مي كني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گل رؤيا

 !روا مباد ت ما را، پيش كسآن كه رسوا خواس

 !وان كه تنها خواست ما را، يك نفس تنها مباد

 آن كه شمع بزم ما را با دمِ نيرنگ كشت

 !محفلش، يارب، دمي بي شمع شب فرسا مباد

 چون گزير از همدمي گردنكش و مغرور نيست

 !با من از گردنكشان، باري، به جز مينا مباد

  ايمچون گل رؤيا به گلزار عدم روييده

 !مّنتي از هستي ي ِ ما بر سر دنيا مباد

 مي توان خفتن چو در كوي كسي همچون غبار

 !پيكر تبدار ما را بستر ديبا مباد

 سايه ي ويرانه ي غم خلوت دلخواه ماست

 !كاخ مرمر گون شادي از تو باد از ما مباد

 ما و بانگ شب شكاف مرغك آواره يي

 !دگوش ما را بهره از شور هزار آوا مبا

 غرق سرگرداني ي ِ خويشيم چون گرداب ِ ژرف

 !هيچمان انديشه از آشفتن دريا مباد

 امشبي را كز مِي ِ پندار، مست افتاده ايم

 !با تو، سيمين، وحشت هشياري فردا مباد
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 برگريزان

 برگريزان دلم را نوبهاري آرزوست

 شاخه ي خشك تنم را برگ و باري آرزوست

  عمري چو فرش خوابگاهپايمال يك تنم

 چون چمن هر لحظه دل را رهگذاري آرزوست

 شمع جمع خفتگانم، آتشم را كس نديد

 خاطرم را مونس شب زنده داري آرزوست

 شوره زار انتظارم درخور ِ گل ها نبود

 گو بروياند كه دل را نيش خاري آرزوست

 تا به كي آهسته نالم در نهان چون چشمه سار؟

 ديوانه واري آرزوستهمچو موجم نعره ي 

 آسمانم، بسته ي زندان ابر  نورِ ماه ِ

 هر دمم زين بستگي راه فراري آرزوست

 مخمل زلف مرا غم نقره دوزي كرد و باز

 بازيش با پنجه ي زربخش ياري آرزوست

ـُل در گلشن از جور نسيم  بي قرارم همچو گ

 دست گلچين كو؟ كه در بزمم قراري آرزوست

 روشن ِ سيمين بزنداغ ننگي بر جبين ِ 

 .زان كه او را از تو عمري يادگاري آرزوست
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 نشان پا

  به دشت خاطر سردم نشان پايي چند

 خبر دهد كه دلي بود و دلربايي چند

 كتاب ِ هستي ي ِ ما را مخوان كه در او نيست

 به غير ِشكوه ز جانسوز ماجرايي چند

 حكايتي است ز آغوش و بوسه و لب كشت

 امه ي ما هست اگر خطايي چندبه كارن

 ز دوستي كه در او بسته ايم دل همه عمر

 چه ديده ايم به جز رنگي و ريايي چند؟

 لبم كه خوابگه بوسه هاي ننگين است

 گشوده شد ز چه رو با خدا خدايي چند؟

 ز جرعه نوشي ي خود نيستم خجل كه تو را

  نه حاجت است به پرهيز پارسايي چند

 ه جان و بي آزرمدريده دامن و آلود

 شدم اسير تمنّاي بي وفايي چند

 وفا و ساده دلي، عشق و ناشكيبايي

 سرشته شد ِگل من با چنين باليي چند

 ز جست و جوي حقيقت به خاطر سيمين

 !نمانده جز عجبي چند و جز چرايي چند
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 موج خيز

 باور نداشتم كه چنين واگذاريم

 ذاريمدر موج خيز ِ حادثه، تنها گ

 آمد بهار و عيد گذشت و نخواستي

 يك دم قدم به چشم گهرزا گذاريم

 چون سبزه ي دميده به سحراي دوردست

 بختم نداده ره كه به سر، پا گذاريم

 خونم خورند با همه گردنكشي، كسان

 گر در بساط غير چو مينا گذاريم

 هر كس، نسيم وار، ز شاخم نصيب خواست

  گذاريم،تا چند، چون شكوفه، به يغما

 عمري گذاشتي به دلم داغ غم، بيا

 تا داغ بوسه نيز به سيما گذاريم

 با آن كه همچو جام شكستم به بزم تو

 .باور نداشتم كه چنين واگذاريم
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 گل انتظار

 مارا؟ ز چه جوهر آفريدي، دل داغدار

 كه هزار الله پوشد، پس از اين مزار ما را

 ِبنِگر به لطف ِبنْگر«يم چه كنم جز اين كه گو

 ؟»دل گرمسوز ما را، رخ شرمسار ما را

 ز سرشك نم فشاندم، به بنفشه زار ِ دوري

 كه ز بوته ها بچيني، گل انتظار ما را

 چو نسيم ِ آشنايي، ز كدام سو وزيدي

 تو كه بي قرار كردي، همه الله زار ما را؟

 منم آن شكسته سازي، كه توأم نمي نوازي

  ز دستي، كه گسسته تار ما راكه فغان كنم

 ز كوير ِ جان سيمين، نه گل و نه سبزه رويد

 دل رنگ و بو پسندت، چه كند بهار ما را؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 از ياد رفته

 يار كو؟ رفتيم و كس نگفت ز ياران كه

 آن رفته ي شكسته دل بي قرار كو؟

 چون روزگار غم كه رود رفته ايم و يار

 ار كو؟حق بود اگر نگفت كه آن روزگ

 چون مي روم به بستر خود مي كشد خروش

 هر ذره ي تنم به نيازي كه يار كو؟

 آريد خنجري كه مرا سينه خسته شد

 از بس كه دل تپيد كه راه فرار كو؟

 آن شعله ي نگاه پر از آرزو چه شد؟

  وان بوسه هاي گرم فزون از شمار كو؟

 آن سينه يي كه جاي سرم بود از چه نيست؟

  و آن َنفَس پر شرار كو،آن دست شوق
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 رو كرد نوبهار و به هر جا گلي شكفت

 در من دلي كه بشكفد از نوبهار كو؟

 گفتي كه اختيار كنم ترك ياد او

 خوش گفته اي وليك بگو اختيار كو؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجاق مرر

 خواهم نه از تو مهر پسندم نه ياوري

 ستم، اگر ز تو زيبد، ستمگري خواهم

 گرچه بارم هستبه بارگاه الهي ا

 كجا ز خويش پذيرم كه داوري خواهم؟

 سبو صفت دل پرخون و غم زدايي ي ِ بزم

 همين قَدر ز دو عالم توانگري خواهم

 زالل چشمه ي عشقم به كام تشنه لبي

 كه جوش خويشتن و نوش ديگري خواهم

 كالله ي گل خورشيدم و برهنه ولي

 تن جهان همه در اطلسِ زري خواهم

 ي خود خوبتر توانم يافت؟كجا ز سينه 

 اجاق آتش عشق تو مرمري خواهم

 چو برگ و بر همه سرمايه ي گرانباري است،

 ز برگ و بر، به خدا، خويش را بري خواهم

 !به هم عناني ي ِ باد سبك عنان، سيمين

 .چو برگ ِ ريخته يك دم سبك سري خواهم

 
 
 
 

13



 
 
 
 
 
 
 
 

 گر بوسه مي خواهي

 نه دو صد بستان برويك  گر بوسه مي خواهي بيا،

 اين جا تن بي جان بيا، زين جا سراپا جان برو

 صد بوسه ي تر بْخَشمت، از بوسه بهتر بْخَشمت

 اما ز چشم دشمنان، پنهان بيا، پنهان برو

 هرگز مپرس از راز من، زين ره مشو دمساز من

 گر مهربان خواهي مرا، حيران بيا حيران برو

 يست، بيش از آن بدهدر پاي عشقم جان بده، جان چ

 گر بنده ي فرمانبري، از جان پي فرمان برو

 امشب چو شمع روشنم، سر مي كشد جان از تنم

 جان ِ برون از تن منم، خامش بيا سوزان برو

  امشب سراپا مستيم، جام شراب هستيم

 سركش مرا وزكوي من افتان برو؟ خيزان برو

 بنگر كه نور حق شدم، زيبايي ي مطلق شدم

 . چهره ي سيمين نگر، با جلوه ي جانان برودر
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 شهاب طاليي

 و رفت همچون نسيم بر تن و جانم وزيد

 ما را چو گل دمي به سوي خود كشيد و رفت

 بر دفتر خيال پريشان من شبي

 با كْلك عشق، خطّ تمنا كشيد و رفت

 در آسمان خاطرم آن اختر اميد

 دردا كه چون شهاب طاليي دويد و رفت

 بر گو، خداي را، به ديار كه مي دمد

 آن صبح كاذبي كه به شامم دميد و رفت

  شبي- اي آسنا-ياد شكيب سوز تو

 در موج عطرِ بستر من آرميد و رفت

 در آفتاب لطف تو تا ديگري نشست

 چون سايه عاشق تو به كنجي خزيد و رفت

 ترسم چو باز ايي و پرسم ز عشق خويش

 پريد و رفتگويي چو شور مستيم از سر 

 اگر چه رفت و تو تنها شدي وليك! سيمين

 .اين بس كه در دلت شرري آفريد و رفت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شكوفه ي سحر

 :سحر است ستاره دانه ي افشانده ي گل

 گلي ز سيم كه سيراب چشمه سار زر است

 چه بك از اين شب غم وين ستاره هاي سرشك

 كه از كرانه ي او صبح بخت جلوه گر است

 بسته تنم، ُقمري خيال ِ مرااگر چه 

 به الله زار نوازشگر افق گذر است

 قفس نكاست ز آزادگي كه مرغ چمن

 اسير مّنت خاطر گُداز بال و پر است
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 تو سرمه يي كه به چشم خيال مي كشمت

 اگر چه روي تو عمري نهان ز چشم سر است

 !تو رفته را به كنار آورم دگر؟ هيهات

 ه ي دگر است؟مرا چه سود كه سروي به خان

 چگونه در صدف سينه باز پرورمت

 كه دست دشمن من بوسه گاهت اي گهر است

 به ديده پرده ي مژگان كشيده ام كه مگر

 نبيني آتش دل را كه باز شعله ور است

 چو غنچه حقه ي رازم، كه آفتاب بلند

 به تيغ بر دهن گل زند كه پرده در است

 !به دامن تو نشينم دوباره؟ دورم باد

 كه اين جدا شده عاشق نه خك رهگذر است

 :گل سحر بدمد در شبم كه سيمين گفت

 .ستاره دانه ي افشانده ي ِ گل سحر است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يادگار

 ترا اگر چه باز نبينم به خود كنارِ

 عزيز مي شمرم عشق يادگار ترا

 در اين خزان جدايي به بوي خاطره ها

 شكفته مي كنم از نو به دل بهار ترا

 زبان شعله به گوشم به بي قراري گفت

 حديثِ سستي ِ قول تو و قرار ترا

 ز من جدا شده يي همچو بوي گل از گل؛

 مني كه داده ام از دست، اختيار ترا

 شدي شراب و شدم مست بوسه ي تو شبي
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 كنون چه چاره كنم محنت خمار ترا؟

  به سينه چون گل ِ عشقت نمي توانم زد

 انتظار ترابه ديده مي شكنم خارِ 

 چو بوي گل چه شود گر شبي به بال نسيم

 سبك برايم و گيرم ره ديار ترا

 همان فريفته سيمين با وفاي توأم

 .اگر چه باز نبينم به خود كنار ترا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گل كوه

 ماست گرچه چون كوه به دامان افق بستر

 مّنت پاي بسي راهگذر بر سرماست

 اره شوددوري ي ِ راه به نزديكي ي ِ دل چ

ـَرمي كن كه به در دوخته چشم تر ماست  ك

 آسمان سر زده از چشم كبود تو وليك

 آنچه در او نكند جلوه گري، اختر ماست

 گر چه شد چشمه صفت خانه ي ما سينه ي كوه

 باز منظور بسي اهل نظر، منظر ماست

 همچو زنبق نشكفتيم در آغوش چمن

 گل كوهيم كه از سنگ سيه بستر ماست

 طر ما را چمن آرايي نيستگلشن خا

 سادگي زينت ما، پكدلي زيور ماست

 گر سرانگشت تو ما را ننوازد گله نيست

 گل خاريم و زيانْ سود نوازشگر ماست

 زان همه زخمه كه بر تار دل ما زده دوست

 ...حاصل اين نغمه ي عشق ست كه در دفتر ماست
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 آتش دور

 ورديپر اي كه چون صدف ما را، در كنار

 با گهر فروشانم، از چه آشنا كردي؟

 گرم شد ز سوز من، محفل طرب جويان

 هيزم زمستان شد، گُلبني كه پروردي

 بر سرِ تو مي بينم، پاي هرزه پويان را

 چون چمن به هر صحرا دامن از چه گستردي؟

 نوبهار مي آرد، گل به هديه بستان را

 بهر من چه آوري؟! اي تو نوبهار من

 بم را بهره يي نمي بخشيجان بي نصي

 آتشي ولي دوري، بوسه يي ولي سردي

 در نگاه خاموشش راز عاشقي گم شد

 از پي ِ چه مي گردي؟! اي نگاه مشتاقم

 شكوه كم كن اي سيمين زانكه همچو اشك من

 .آفريده ي رنجي، پروريده ي دردي
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 اين كه با خود مي كشم

 اري تن استكشم هر سو، نپند اين كه با خود مي

 !گورِ گردان است و در او آرزوهاي من است

  آتش ِ سردم كه دارم جلوه ها در تيرگي

 چون غزاالن در سياهي ديدگانم روشن است

 من نه باغم، غنچه هاي ناز من تك دانه نيست

 پهنْ دشتم، الله هاي داغ من صد خرمن است

 اين كه چون گل مي درم از درد و افشان مي كنم

 ل تن و پيش شما پيراهن استپيش اهل د

 آسمان را من جگرخون كردم از اندوه خويش

 در جگر گاه ِ افق، خورشيد، سوزن سوزن است

 اين كه مي جوشد ميان ِ هر رگم دردي است داغ

 !دورگاه دردِ جوشان است و پنداري تن است

 سينه ام آتش گرفت و شد نگاهم شعله بار

 ن استخانه ميسوزد، نمايان شعله ها از روز

 گوهري گمگشته در خكسترم! آه، سيمين

 .من بمانم، او فرو ريزد، زمان پرويزن است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برف گران

 نگران بود آن ديده كه با مهر به سويم

 ديدم كه نهاني نظرش با دگران بود
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 - كه پنداشتمش عشق-آن اختر تابنده 

 تا سوي من آمد چو شهابي گذران بود

 كه به من كردبشكست مرا پشت ز سردي 

 من شاخه ي گل بودم و او برف گران بود

 با آب روان، برگ ِ گل ِ ريخته مي رفت

 خوش، آن كه چنين در سفرش هم سفران بود

 نرگس ز چه با غنچه در آميخت؟ كه مشكل

 با كور دالن صحبت صاحب نظران بود

  رقصيد و به همراه صبا طره برافشاند

 ودگفتي كه چو ما بيد زآشفته سران ب

 در كوه نشستيم كه با الله نشينيم

 با داغْ دالن الفت خونين جگران بود

 سيمين دگر امروز ندارد خبر از خويش

 !با آنكه خود آرام ِ دل بيخبران بود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گل قاصد

 نباشد نپسندم اين كه روي ز مَنت خبر

 گل قاصدي فرستم به تو، نامه گر نباشد

  من بگويدگل قاصدي فرستم كه پيام 

 كه به جز وِيم كسي محرم نامه بر نباشد

 چو پيام من شنيدي پرِ او بگير و بشكن

 كه به جز تو سوي يار دگرش گذر نباشد
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 نه، كه خود شكسته بال است، و گرنه كس پيامي

 ز شكسته دل نيارد كه شكسته پر نباشد

 تويي آن گهر كه كس قدر ترا نمي شناسد

  ُگهر نباشدز چه بازوان من حلقه ي اين

 غم دوريت نهالي است به باغ شب شكفته

 كه نسيم شاخسارش نفس سحر نباشد

 به رخم نمي كند آتش بوسه ي لبت گل

 چه ثمر ز عودسوزي كه در او شرر نباشد؟

 چو عروسكم ز سردي، كه دو ديده بلورم

 همه عمر در نگاه است و در او اثر نباشد

 بت معبد خيالم، به پرستشم گروهي

 .از در نمازند و مرا خبر نباشدبه ني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باغ مهتاب

  خوابم شكفتي در عالم! ديشب، اي بهتر ز گل

 شاخ نيلوفر شدي در چشم پر آبم شكفتي

 اي گل وصل از تو عطرآگين نشد آغوش گرمم

 گر چه بشكفتي ولي در عالم خوابم شكفتي

  غنچه كردي! بر لبش، اي بوسه ي شيرين تر از جان

  بر سينه ي هم رنگ سيمابم شكفتيگل شدي،

 شام ابرآلود طبعم را دمي چون روز كردي

 آذرخشي بودي و در جان بي تابم شكفتي

 يك رگم خالي نماند از گردش تند گالبت

 اي گل مستي كه در جام مي نابم شكفتي

 بستر خويش از حريري نرم چون مهتاب كردم
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 تا تو چون گل هاي شب در باغ مهتابم شكفتي

 گاهم شد بهشتي، بسترم شد نوبهاريخواب

 .در عالم خوابم شكفتي! تا تو، اي بهتر ز گل

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صد چمن الله

 نكند روزي ايد كه دلم هيچ تمنا

 ديده ام غنچه به ديدار كسي وا نكند

 - كه خون نام وي است-وين سبك جوش گران مايه 

 ره به آوند تهي مانده ي رگ ها نكند

 ينه ي آرام مراياد آغوش كسي س

 موج خيز هوس اين دل شيدا نكند

  ديده آن گونه فروبسته بماند كه اگر

 صد چمن الله دمد، نيم تماشا نكند

  ليك امروز كه سرمست مي ِ زندگيم

 دلم از عشق نياسايد و پروا نكند

 هوس، پيكر تقوا نرهد از لگد كوب ِ

 .تا مرا اين دل سودازده رسوا نكند
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 ي وحشيپونه 

 پاشد ستاره بي تو به چشمم شرار مي

 فروغ ماه به رويم غبار مي پاشد

 چه نسيم است اين كه بر تن من! خداي را

 نوازش نفسش انتظار مي پاشد؟

 خروش رود ِ دمان، شور عشق مي ريزد

  سكوت كوه گران، شوق يار مي پاشد

 بيا كه پونه ي وحشي ز عطر مستي بخش

  مي پاشدبخور ِ مي به لب جويبار

 ستاره مي دمد از چلچراغ سرخ تمشك

 كه َگردِ نقره بر او آبشار مي پاشد

 خيال گرمي ي ِ عشقت به ذره هاي تنم

 نشاط و مستي ي ِ بي اختيار مي پاشد

 چه سود از اين همه خوبي؟ كه بي تو خاطر من

 .غبار غم به سر روزگار مي پاشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساقه ي دميده

 نشسته ام گوشتچون نغمه در سراچه ي 

 چون گوش، پرده دار خروشت نشسته ام

 چون ساقه ي دميده به دشت ايستاده اي

 چون الله ي شكفته به دوشت نشسته ام
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 گرم و شكيب سوزم و شيرين و دلنواز

 آن بوسه ام كه بر لب نوَشت نشسته ام

 ميناست پيكر من و خونم شراب عشق

 دزدانه در كمينگه هوشت نشسته ام

 نگفته ي ميلي نهفته امافسانه ي 

 در ديدگان زهد فروشت نشسته ام

 فرياد بي قراريم و بندي ي ِ سكوت

 در ژرفي ي ِ نگاه خموشت نشسته ام

 تا زخمه زد به تار دلم دست عشق دوست

 .چون نغمه در سراچه ي گوشت نشسته ام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ديباي كبود

  نيلوفر شبنم زده ي ساحل رودم

 ديباي كبودمكس جامه نپوشيد ز 

 بر آتش من ريخته خكستر ايام

 ديگر ندهد كس خبر از بود و نبودم

 بي چنگي ي ِ خود چنگم و بي نايي ي ِ خود ناي

 در پرده ي خاموشي دل خفته سرودم

 چون غنچه ي نشكفته، به عالم نظرم نيست

 نرگس نشدم، چشم تمنا نگشودم

 در خود زده ام دست، سبو رهبريم كرد

  مست، ز مي پند شنودموز خود شده ام

 چون عودم و خود سوختنم رونق بزم است
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 چون شاخه ي تر، كس نشد آزرده ز دودم

 حيرت زده از ديدن ناياري ي ِ ياران

 چون روزنه شد چشم، سراپاي وجودم

 بي بهره ز ره پويي ِ خود هر شبه چون مهر

 در بستري از خون دل خويش غنودم

 سيمين شده دشت سخن از پرتو شعرم

 .رشك ِ مه گردونم از اين نقره كه سودم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سپيدار

 تو نه اين حريفان همه هرجايي و پستند و

  كم ز پتياره و پتياره پرستند و تو نه

 اين گدايان به تمنّاي جوي سيم ِ تنم

 چون چنار از سر خواهش همه دستند و تو نه

 چون سپيدار ِ رزآويخته، اين بي ثمران

  عاريه بستند و تو نهخويشتن را ثمر

 از تنم فرش هوس بافته خواهند و به عهد

 رشته صد مرحله بستند و گسستند و تو نه

 جرعه نوشان قلندروش سرگردانند،

 يك شب از صد خُم و صد ُخمكده مستند و تو نه

 دامن هر كه گذشت از برِ شان، بگرفتند

 گل خارند و به هر دشت نشستند و تو نه

  آبند و سراپا به دروغ؛ماه ِ افتاده در

 رونق خويش به يك موج شكستند و تو نه

 ليك با اين همه صد حيف كه در بيماري

 .ِگردِ بالين من اينان همه هستند و تو نه
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 يك سحر

 بنشين سحري به دلنوازي ز درم درآ و

 به كنار خود به بازي بنشان مرا و بنشين

 من اگر ادب پسندم، ننشينم و نخندم

  ز لطف رخصتم ده، كه بيا بيا و بنشينتو

 همه دشمنند و بد سر، كه زنند حلقه بر در

 به رخ حسود مْگشا، در اين سرا و بنشين

 چو حيا كنم حذر كن، به مالمتم نظر كن

 كه ز سبز جامه چون گل، به صفا درآ و بنشين

 شنوند اگر خروشم، تو به بوسه كن خموشم

 شيننفسي مكن لب خود ز لبم جدا و بن

 چو ز دست رفته باشم، ببر تو خفته باشم

 تو به خنده گو كه كامم ز تو شد روا و بنشين

 نه، من اين نمي توانم، كه به شرم بسته جانم

 .تو به خانه ام گر ايي، به حيا گرا و بنشين
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 ننگ آشنا

 نباشد خواهم چو راز پنهان، از من اثر

 تا از نبود و بودم، كس را خبر نباشد

 خواهم كه آتش افتد، در شهر آشنايي

 وز ننگ ِ آشنايان، بر جا اثر نباشد

 زندان پيكر من! گوري بده، خدايا

 تا از بهانه جويي، دل دربدر نباشد

 پايم چو پايه ي رز، يارب شكسته بهتر

 تا از حريم خويشم، بيرون گذر نباشد

 پيمانه ي تنم را، بشكن كه بر لب من

 تا سحر نباشدلب هاي باده نوشان، شب 

 چون موج از آن سزايم اين سرشكستگي شد

 كز صخره هاي تهمت، دل را حذر نباشد

 در شام ِ غم كه گردد، همراز و همدم من؟

 اشكم اگر نريزد، آهم اگر نباشد

 منال كاينجا، چون شاخ گل نرويد! سيمين

 .چون دانه هر كه چندي خكش به سر نباشد

 
 
 
 
 
 
 
 

 افسون شيطان

 مژگانم آويزد  آن اشكي كه ازچرا كمتر از

 دود بر گونه ام آرام و در دامانم آويزد؟

 چرا كمتر از آن آهي كه از شوق لبت هر دم

 درون سينه در موج غم پنهانم آويزد؟

 چرا كمتر ز شيطاني، كه با افسون نو هر شب

 به پرهيزم زند لبخند و در ايمانم آويزد؟

 ر آغوشمترا چون چشمه مي خواهم كه چون گيرد د

  هزار الماس زيبا بر تن عريانم آويزد

 به عشقت خو چنان كردم كه خواهم از خد ا هردم
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 كه سركش تر شود اين شعله و در جانم آويزد

 منم آن گلبن ِ آزرده از آسيب پاييزي

 كه توفان ِ جدايي در تن لرزانم آويزد

 !چو نيلوفر كه آويزد به سروي در چمن، سيمين

 .شعر و در ديوانم آويزدكند گل نغمه هاي 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وفادار

 بگذار كه در حسرت ديدار بميرم

 در حسرت ديدار تو بگذار بميرم

 دشوار بود مردن و روي تو نديدن

 بگذار به دلخواه تو دشوار بميرم

 بگذار كه چون ناله ي مرغان شباهنگ

 در وحشت و اندوه شب تار بميرم

 ببگذار كه چون شمع كنم پيكر خود آ

 در بستر اشك افتم و ناچار بميرم

 مي ميرم از اين درد كه جان دگرم نيست

 تا از غم عشق تو دگربار بميرم

 تا بوده ام، اي دوست، وفادار تو بودم

 .بگذار بدانگونه وفاداربميرم
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 پوالد آبديده

 منم جفاي خلق و غم روزگار ديده

 وزين دو، رشته ي پيوند خود بريده منم

 ه سينه ي من پرده دار اسرار استشبم ك

 منم! به انتظار تو، اين خنجر سپيده

 ز تيغ طعنه ي دشمن دلم چو گل شد چك

 كنون چو غنچه زبان در دهان كشيده منم

 ز اوج چرخ ِ تمنّا چو برف با دل سرد

 فرونشسته و بر خك آرميده منم

 ز من گسسته اي و همچو ِگرد باد به دشت

  دويده منمز تاب هجر تو پيچيده و

 ز غم گداختم و اشك گرم سردم كرد

 زمن بترس كه پوالد آبديده منم

 !بسان سايه ز آزار مردمان، سيمين

 .غمين به گوشه ي ديوارها خزيده منم

 
 
 
 
 
 
 
 

 سجاف زرين

 آتشم به جان زد تو غم مرا چه داني، كه چه

 تن خوشه خوشه داغم، ره باغ ارغوان زد

 ن نداريچو پرستوي مسافر، غم آشيا

 كه به هر سفر تواني، به دياري آشيان زد

 بفرست نامه سويم، كه به سبزه زار خطّش
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 ز لب لطيف رنگين، گل بوسه مي توان زد

 به خدا كه سايه ي غم، ز سرم نمي شود كم

 چو خبر نشد كه سروم، به سر كه سايبان زد

 به شبان هجر، خوابم به دو ديده آمد آن دم

 ه كنار آسمان زدزرين، ب كه سحر سجاف

  به فلك زبانه خيزد، ز شرار جان ِ سيمين

 .كه زبانزد جهان شد، چو زعاشقي زبان زد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ياد

 شب چون به چشم اهل جهان خواب مي دود

 ميل تو گرم، در دل بي تاب مي دود

 در پرده ي نهان ِ دلم جاي مي كني

 گويي به چشم خسته تني خواب مي دود

  و برون مي شوم ز خويشمي بوسمت به شوق

 چون شبنمي كه بر گل شاداب مي دود

 مي لغزد آن نگاه شتابان به چهره ام

 چون بوسه ي نسيم كه بر آب مي دود

 وز آن نگاه، مستي عشق تو در تنم

 آن گونه مي دود كه مي ناب مي دود

 بر دامنم ز مهر بنه سر، كه عيب نيست

 خورشيد هم به دامن مرداب مي دود

 وي خلق مخور غم، كه گاهگاهوزگفتگ

 .ابر سيه به چهره ي مهتاب مي دود
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 دام ِ فريب

 مكن، باور مكن گفتم كه مي خواهم تو را، باور

 از جمع ياران پا مكش، با من به ياري سر مكن

 گر همچو گل در خنده ام، دام ِ فريب افكنده ام

 در حسرت دامي چنين، بيهوده دامن تر مكن

   وصل من رسوا مجواز عاشق پكيزه خو،

 همبستر هر سفله را، با خويش هم بستر مكن

 شهد لب مي رنگ من، آلوده با نيرنگ من

 اين جام افسون در مكش، اين باده در ساغر مكن

 چشمم اگر دارد َنمي، ريزد به پاي عالمي

 زين گوهر بي آبرو، زنهار، انگشتر مكن

 نه ، نه كه جز آغوش من، جز لعل ساغر نوش من

 در خلوت خاموش من، انديشه ي ديگر مكن

 اينك تو و اينك لبم، اين شور و اين تاب و تبم

 .صد بوسه بر لعلم بزن ، وز صد يكي كمتر مكن

 
 
 
 
 
 
 
 

 معبد متروك

 نشانه يي در ما نمانده زانهمه شادي

 ماييم و دلشكستگي ي ِ جاودانه يي

 خاموش مانده معبد متروك سينه ام

  گرمي نشانه ييدراو نه آتشي، نه ز

 دامان دوستي ز چه برچيده اي زما؟

 داني كه نيست آتش ما را زبانه يي

 خندد بهار خاطر من، زانكه در دلم

 هر لحظه مي زند غمي ز نو جوانه يي
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 شد سينه، خانه ي پريان خيال تو

 رقصد پري چو كس ننشيند به خانه يي

 خفته است در تنم همه رگ هاي آرزو

 ن تازيانه يياي پاسدار عشق؟ بز

 چون بوي عود، از پي خودسوزي ي ِ شبم

 .ماَند سحر به دفتر سيمين ترانه يي

 
 
 
 
 
 
 

 بي خبري

 عمري با بي خبري! بگذشت مرا، اي دل

 با بي خبري از خود، كردم سپري عمري

 چون شعله سرانجامم، خاموشي و سردي شد

 هر چند ز من سر زد، ديوانه گري عمري

 تاج زرم باشدتا ! نرگس نشدم، دردا

 چون الله نصيبم شد، خونين جگري عمري

 دل همچو پرستويي، هردم به دياري شد

 آخر چه شدش حاصل، زين دربدري عمري؟

 دلدار چه كس بودم، يا دل به چه كس دادم

 از شور چه كس كردم، شوريده سري عمري؟

 تا روي نكو ديدم، آرام ز كف دادم

 سرمايه ي رنجم شد، صاحب نظري عمري

 يوند تن و دل را، پيوسته جدا ديدمپ

 .دل با دگران هر دم، تن با دگري عمري
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 شبگرد

 مي خواهم؛ بر گو كه چه مي جويم، بنما كه چه

 چون شد كه در اين وادي، سرگشته و گمراهم؟

 از عشق اگر گويي، مي جويم و مي جويم

 وز يار اگر پرسي، مي خواهم و مي خواهم

 از بي خبري مستمدر عالم هشياري، 

 در گوشه ي تنهايي، از بيخودي آگاهم

 گر مهر نيم آخر، هر شب ز چه مي ميرم؟

 گر ماه نيم آخر، هر دم ز چه مي كاهم؟

 در دامني افتادم، گفتي كه مگر اشكم

 از خويش برون رفتم، گفتي كه مگر آهم

 نه بام و نه ديواري: ويرانه ي متروكم

 آرام نگيرد كس، در سايه كوتاهم

 كه درين دنيا! آن اختر شبگردم، سيمين

 .دامان سياهي شد، ميدان نظرگاهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من و تو

 ِبِنشينم بود عمري به دلم با تو كه تنها

 كامم كنون كه برآمد بنشين تا بنشينم

 پك و رسوا همه را عشق به يك شعله بسوزد

 تو كه پكي ِبِنشين تا منِ رسوا بنشينم

  عمر صبوريبي ادب نيستم اما پي يك
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 با تو امشب نتوانم كه شكيبا بنشينم

 شمع را شاهد احوال من و خويش مگردان

 خلوتي خواسته ام با تو كه تنها بنشينم

 !من و دامان دگر از پي دامان تو؟ حاشا

 نه گياهم كه به هر دامن صحرا بنشينم

 آن غبارم كه گرَم از سر دامن نفشاني

 نمبرنخيزم همه ي عمر و همين جا بنشي

 ساغرم، دورزنان پيش لبت آمدم امشب

 .دستگيري كن و مگذار كه از پا بنشينم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دورنگي

 ايي همچو نور، از چشمم، رفتي و نمي

 بي تو ديده ي جان را، بسته ام ز بينايي

 تا زمن شدي غافل، سرزدم به هر محفل

 بي تو عاقبت كارم، مي كشد به رسوايي

  عياراناز دورنگي ي ِ ياران، وزفريب

 ديدم و چه ها ديدم، يك به يك تماشايي

 فتاب را ديدم، هفت رنگ و فهميدم آ

 اينكه نيست بي رنگي، زير چرخ مينايي

  حال من اگر خواهي، الله دارد آگاهي

 زان كه جان او سوزد، همچو من ز تنهايي

 گر دعا كنم شايد، خواهم اينكه افزايد

 درتو آن جفا كيشي، در من اين شكيبايي

 دانم اينكه از دوري، خسته اي ّ و رنجوري

 سينه كرده ام بستر، تا بر او بياسايي

 :دمبدم لب سيمين، پرسد از خيالت اين

 ـ بينم آن كه بازايي، بينم آن كه بازايي؟
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 عطر پركنده

 !ي من بازگو، اي به كنار دگري خفته

 چه كند با غم تو اين دل آشفته ي من؟

 ده تر از بوي گل استوه كه امروز پركن

 !خاطر جمع تر از غنچه ي نشكفته ي من

  گرم تو را مي جويد آفتاب ِ نگه ِ

 اين دل ِ سردتر از بر ف ِ فروخفته ي من

 ياد از آن روز كه انگشت تو اشكم بسترد

 خاتم دست تو شد گوهر ناسفته ي من

 شاهد آتش عشق تو كه گرم است هنوز

  گفته ي منشعله هايي ست كه سر مي كشد از

 چه كنم؟ دل به كه بندم؟ به كجا روي كنم؟

 !بازگو، اي به كنار دگري خفته ي من
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 ساق فريب زن

 سيمين كجا؟ خرمن زلف من كجا؟ شاخه ي

 قهر ز من چه مي كني، بهر تو همچو من كجا؟

 صحبت باغ را مكن، پيش بهشت روي من

 سبزه ي عارضم كجا، خرّمي ِ چمن كجا؟

 :ساغر او ز مي تهي! له و من؟ چه نسبتيال

 ساق فريبزن كجا؟ ساقي ي ِ سيمتن كجا؟

 غنچه دهان بسته يي، پيش لب شكفته ام

  بوسه ام كجا،؟ سردي ِ آن دهن كجا؟ گرمي ي ِ

 !نرگس و ديدگان من؟ واي از اين ستمگري

 در نگهم ترانه ها، در نگهش سخن كجا؟

 !مي شودبر سر و سينه ام مكش، دست كه خسته 

 نرمي ي ِ پيكرم كجا؟ خرمن نسترن كجا؟

 اين همه هيچ، بهر تو، يار ز خود گذشته يي؟

 تو خواسته، دشمن خويشتن كجا؟ دوستي ي ِ

 مي روي و خطاست اين، شيوه ي نابجاست اين

 قهر ز من چه مي كني، بهر تو همچو من كجا؟

 
 
 
 
 
 
 

 آشفتگي

 من شوريده ي آزرده دل ِ بي سر و پا

  شما عاشق انگشت نما مندر شهر

 ديوانه تر از مردم ديوانه اگر هست

 به خدا من... به خدا من... جانا، به خدا من

 همه خوبان سخنگوي غزل ساز شاه ِ

 اما به در خانه ي عشق تو گدا من

 يك دم، نه به ياد من و رنجوري ي ِ من تو

 يك عمر، گرفتار به زنجير وفا من
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 !چشماي شير شكاران سيه موي سيه 

 آهوي گرفتار به زندان شما من

 آن روح پريشان سفرجوي جهانگرد

 همراه به هر قافله چون بانگ درا، من

 تا بيشتر از غم، دل ديوانه بسوزد

 برداشته شب تا به سحر دست دعا من

 :طلب ياريم از دوست خطا بود! سيمين

 كجا دوست؟ كجا من؟! اي بي دل آشفته

 
 
 
 
 
 

 صدف

  مرا، ساز خموشمننوازي به سرانگشت

 زخمه بر تار دلم زن كه درآري به خروشم

 چون صدف مانده تهي سينه ام از گوهر عشقي

 ساز كن ساز غم امشب كه سراپا همه گوشم

 كه َگردش بزدايي! كم ز مينا نيم، اي دوست

 دست مهري چه شود گر بكشي بر بر و دوشم

 من زمين گير گياهم، تو سبك سير نسيمي

 ايت نكشم هر چه بكوشمكه به زنجير وف

 تا به وقت سحرم چون گل خورشيد برويي

 ديده صد چشمه فروريخت به دامن شب دوشم

 بزمي آراسته كن تا پي تاراج قرارت

 تن چون عاج به پيراهن مهتاب بپوشم

 چو خُم باده، در اين شوق كه گرمت كنم امشب،

 همه شادي، همه شورم، همه مستي، همه جوشم

 ين، من و اين بوسه ي شيرينتو و آن الفت دير

 .به خدا باده پرستي به خدا باده فروشم
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 خكستر خيال

 خيالم ديشب كه خفته بودي، در بستر

 مي سوخت از تمنّا، پا تا ز سر خيالم

 من جام ها كشيده، از باده ي وصالت

 تو كام ها گرفته، از دختر خيالم

 شب چون به آتش تو، انديشه پر بسوزد

 رانه گردد، خكستر خيالمشعر و ت

 اي تشنه كام عاشق، بس كن هوس، كه ترسم

 غير از جنون ننوشي، از ساغر خيالم

 تا موج خيز ِ چشمم، دردانه پرور آمد

 پيرايه بست عالم، با گوهر خيالم

 گر سوي كس به جز تو، روزي گشوده گردد

 پيوسته بسته بادا، بال و پر خيالم

  نخواندمحرفي دگر! جز نام دوست سيمين

 .چندان كه خيره ماندم، در دفتر خيالم

 
 
 
 
 
 
 
 

 ديشب

 عشقش ز جان تيره ي من سر كشيده بود

 در سنگالخ خاطر من گل دميده بود

 چون سبز جامه، غنچه صفت، پيكر مرا

 از چشم ها نهفته و در بر كشيده بود

 تو تا با خبر شدي! اي باغبان عشق
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 لبهاش از لبم گل صد بوسه چيده بود

 شقم هزار پرده ي پرهيزْ سوختهع

 شوقم هزار جامه ي تقوا دريده بود

 بر لوح ساده ي دل ديرآشناي من

 رميده بود رنگ هزار باغ و بهار آ

 جانم همه شرار و به پيكر نشسته گرم

 خونم همه شراب و به رگ ها دويده بود

 مي سوخت شمع عشق به فانوس چشم من

 دوان روشني به خلوتم از نور ديده بو

 از بوسه واگرفت و هم از بوسه باز داد

 .جان را كه دور از او به لبانم رسيده بود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آشتي

 چندي به قهر گر چه زما رخ نهفته بود

 ديشب ز آشتي به برم تنگ خفته بود

 شب تا سحر نخفته و در پيش روي ماه

 گه بوسه وام داده و گاهي گرفته بود

 بودم بهار حسن كه از همت لبش

 گل هاي بوسه بر سر و رويم شكفته بود

 در پايش اوفتادم و دانست عاشقم

 اين راز اگرچه در دل تنگم نهفته بود

 خاموش بود و قصه ي او را به گوش من

 آن دل كه مي طپيد به صد شور گفته بود

 سيمين نثار مقدم پر مهر دوست كرد

 .آن دانه هاي در كه شب هجر سفته بود
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  بي گلبهار

 هوسي نه نام كس به زبانم نه در دلم

 به زنده بودنم اين بس كه مي كشم نفسي

 جهان و شادي ي ِ او كام دوستان را باد

 پر شكسته ي ما باد و گوشه ي قفسي

 از آن به خنجر حسرت نمي درم دل خويش

 كه يادگار بر او مانده نقش ِ عشق كسي

 بهار عمر مراگر خزان رسد، كه در او

  الله ي عشقي، شكوفه ي هوسينرُست

 سكوت جان من از دشت شد فزون كه به دشت

 دراي قافله يي بود و ناله ي جرسي

 !شكيب خويش نگه دار و دم مزن، سيمين

 .كه رفت عمر و ز اندوه او نمانده بسي
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 توفان

 مي كنم امشب اگر ياري كني، اي ديده توفان

 ن مي كنمآتش به دل مي افكنم، دريا به داما

 مي جويمت، مي جويمت، با آن كه پيدا نيستي

 مي خواهمت، مي خواهمت، هر چند پنهان مي كنم

 زندان صبرآموز را، در مي گشايم ناگهان؛

 پرهيز طاقت سوز را، يكسر به زندان مي كنم

 يا عقل تقوا پيشه را، از عشق مي دوزم كفن

 يا شاهد انديشه را، از عقل عريان مي كنم

 فرمان مي برم، عشق تو با جان مي خرمبازآ كه 

 .آن را كه مي خواهي ز من، آن مي كنم، آن مي كنم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نازك تن

 ام با آن كه از صفا چو بهاري نشسته

 پنهان ز چشم ها به كناري نشسته ام

 تا شهسوار من رسد و خيزم از ِپيش

 در پيش راه او چو غباري نشسته ام

 بامدادنازك تنم، ولي نه چو گل هاي 

 گرد غمم، به چهره ي ياري نشسته ام

 گر خوب و گر نه خوب؟ نوازشگرم تويي

 چون نغمه ي نهفته به تاري نشسته ام

 اشك سياه ِشكوه ز شب هاي دوريم

 بر نوك كلك نامه نگاري نشسته ام

 در چشم تو سياهي بخت من اوفتاد

 در پيش روي اينه داري نشسته ام

 نمبا خون دل خيال ترا نقش مي ك

 .تا باور ايدت كه به كاري نشسته ام
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 خون سبز

 از واي تو گوش من، آزرده شد! اي مرغ نفرين

 دوش من، با خستگي شد جاي تو! اي بار سنگين

 اي آغشته تن، با خون من با جان من! اي وحشت

 در هر تپيدن از دلم، ايد صداي پاي تو

 اميد گل كردن كجا! اي ساقه ي برف آشنا

  خون سبز زندگي، يخ بسته در رگ هاي تو؟تا

 !اي كوري ي ِ گلزار جان! اي خشك سال جاودان

 از الله چشمي وانشد، تا سينه شد صحراي تو

 كابوس وحشت زا تويي، خواب جنون افزا تويي

 هر شب به كامم مي كشد، درد آفرين دنياي تو

 گر لحظه يي همچون پري، خندم به ناز و دلبري

 هره ام، اهريمن سوداي توسيلي زند بر چ

 طبعم ز جورت خسته شد، شعرم به بندت بسته شد

 لب را فروبست از سخن، زنجيري ي ِ گوياي تو

 نه نطفه ي ميلي در او، نه باردار از آرزو

 .سنگي سيت درنقش زني، همبستر نازاي تو
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 فرياد

 اي آن كه گاه گاه ز من ياد مي كني

 ي كنيپيوسته شادزي كه دلي شاد م

 وليك نگفتي كجا رود» !برو«: گفتي

 اين مرغ پر شكسته كه آزاد مي كني

 پنهان مساز راز غم خويش در سكوت

 باري، در آن نگاه، چو فرياد مي كني

 ز چه بنياد مي كني؟! اي سيل اشك من

 از چه بيداد مي كني؟! اي درد عشق او

 ليك! نازك تر از خيال مني، اي نگاه

  پوالد مي كنيبا سينه كار دشنه ي

 نقشت ز لوح خاطر سيمين نمي رود

 .اي آن كه گاه گاه ز من ياد مي كني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جامه ي عيد

 سرخوش و خندان ز جا برخاستم

 خانه را همچون بهشت آراستم

 شمع هاي رنگ رنگ افروختم

 عود و اسپند اندر آتش سوختم

 جلوه دادم هر كجا را با گلي

 نرگسي يا ميخكي يا سنبلي

 دكم آمد به برخواندم وراكو

 جامه هاي تازه پوشاندم ورا

 شادمان رو جانب برزن نهاد

 تا بداند عيد، ياران را چه داد

 ساعتي بگذشت و باز آمد ز در
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 همچو طوطي قصه ساز آمد ز در

 جامه ام چركين شده! مادر«: گفت

 قيرگون از لكه هاي كين شده

 بس كه بر او چشم حسرت خيره شد

 و رنگش تيره شدرونقش بشكست 

 هر نگاه كينه كز چشمي گسست

 لكه يي شد روي دامانم نشست

 از حسد هر كس شراري برفروخت

 زان شرر يك گوشه از اين جامه سوخت

 مانده بر اين جامه نقش چشمشان

 «كينه و اندو ه و قهر و خشمشان

 «اين گفته جز پندار نيست«: گفتمش

 ديده ات بيدار نيست! مادر« : گفت 

 تنها نه كه جان فرسوده شدجامه 

 بس كه با چشمان حسرت سوده شد

 از چه رو خواهي كه من با جامه يي

 افكنم در برزني هنگامه يي

 جلوه در اين جامه آخر چون كنم

 كز حسد در جام خلقي خون كنم

 شرمم ايد من چنين مست غرور

 ديگران چون شاخه ي پاييز، عور

 همچو ماهي كش نباشد هاله يي

 عي كو ندارد الله يييا چو شم

 بر تنم اين پيرهن ناپك شد

 چون دل غمديدگان صد چك شد

 يا مرا عريان چو عريانان بساز

 «!يا لباسي هم پي آنان بساز

 اين سخن گفت و در آغوشم فتاد

 ككلش آشفت و بر دوشم فتاد

 اشك من با اشك او آميخت نرم

 بوسه هايم بر لبانش ريخت گرم

 دوختندآنان كه مال ان« :گفتمش

 از تو كاش اين نكته مي آموختند

 كاخشان هر چند نغز و پربهاست

 نقش ديوارش ز خشم چشم هاست

  گر شرابي در گلوشان ريخته

 حسرت خلقي بدان آميخته

 شاد زي، اي كودك شيرين من

 !از رخت باغ و گل و نسرين من
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 از خدا خواهم برومندت كند

 سربلند و آبرومندت كند

 مشادت شودليك چون سر سبز، ش

 خود مبادا نرمي از يادت شود

 گر ترا روزي فلك سرپنجه داد

 «!كس ز نيرويت مبادا رنجه باد

 
 
 
 
 
 
 
 

 نياز

 !بي تو، اي روشنگر شب هاي من

 بوسه مي زد ناله بر لب هاي من

 در دلم از وحشت بيگانگي

 خنده مي زد الله ي ديوانگي

 ديده ام چون نرگس غم مي شكفت

  م مي شكفتوندرو برقي ز شبن

 در بلور اشك من ياد تو بود

 در سكوت سينه فرياد تو بود

 مخمل سرخ شفق رنگ تو داشت

 پرده هاي ساز، آهنگ تو داشت

 موج خيز سبزه دامان تو بود

 خفتنم آنجا به فرمان تو بود

 هر كجا بر تخته سنگي آبشار

 مي شكست و پيكرش مي شد غبار؛

 در غبارش باغ رؤيا مي شكفت

 نگ تمنا مي شكفتوز گلش ر

 از تو دوري كردنم بيهوده بود

 بي تويي جان مرا فرسوده بود

  بي تو بودم ليك كنون باتوأم

  خود نمي دانم كه اين من يا توأم

 چون نسيمي بگذر از پيراهنم
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 تا درآميزي چو گرمي با تنم

 بي تو غمگينم، دمي بي من مباش

 جدا از تن مباش! جان شيرينم

  آزار نيستبي تو آرامم به جز

 بي تو بالينم به غير از خار نيست

 تا دلم بازيچه ي ايام شد

 عشق ترا چون جام شد باده ي

 گر تواني جامه ام ساز و بپوش

 گر تواني باده ام ساز و بنوش

 نه، كه ما را رخصت ديدار نيست

 ور بود، داني كه جز پندار نيست

 تو نسيم سرزمين ديگري

 بر كوير جان من كي بگذري؟

  شب ِ پايان پذير هستيممن

 لحظه يي ديگر نپايد مستيم

 تو فروغ آفتاب روشني

 من چو مي ميرم تو سر بر مي زني

 من خزان ِ در بهار افتاده ام

 آفت ِ در كشتزار افتاده ام

 الله ها از جور من بر باد رفت

 هر چه رفت از من همه بيداد رفت

 آفتاب گرم عمرم سرد شد

 خوشه هاي آرزويم زرد شد

 چهره ام دارد صفاي نوبهار

 در دلم اندوه پاييز استوار

 گرد اندوهم، مشو خوهان مرا

 از سر دامان خود بفشان مرا

 شعله ي رنجم ز من دامن بكش

 .بند دردم پاي خود از من بكش
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 در آشيان

 نغمه خواني ها كنيد! جوجه هايم

 د ركنارم شادماني ها كنيد

 دباز هم بوي بهار آورده با

 آشيان را غرق گل ها كرده باد

 با شما گر خامشي بگزيده ام

 :بشنويد اين نغمه را از ديده ام

 روزگاري جفت جويي بوده ام

 گرم سوز نرم خويي بوده ام

 بر سرير شاخه هايم بوده جاي

 بر حرير سبزه هايم بوده پاي

 آبدان در كاسه ي گل جسته ام

 سينه با الماس شبنم شسته ام

 فتابم كرده خشكپرنيان آ

 بر پرم دست صبا افشانده مشك

  خوانده ام بس نغمه هاي دلنواز

 جسته ام دلداده ي خود را به ناز

 كامجويي هاي شيرين كرده ام

 عيش ها با يار ديرين كرده ام

 روزگاري بوده ام سرگرم كار

 آشيان آورده ام در كشتزار

 يك سحرگه ديده را وكرده ام؛

 ده ام؛چند مرواريد، پيدا كر

 چند مرواريد غلتان سپيد

 يك سحر در آشيانم شد پديد

 آن گهرها را به جان پرورده ام

 گرمشان از گرمي ي ِ خود كرده ام

 چند گاهي پيش ايشان خفته ام

 وان گهرها را به نرمي سفته ام

 تا گهر سفتم، شما را يافتم

 گر شما را نيست پر، اينك پرم

 بر شما اين بال و پر مي گسترم

 گر شما را ناتوان اين دست و پاست

 در تنم تاب و توان بهر شماست

 گرچه گه در آب و گه در آتشم
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 با شما ياران و دلبندان خوشم

 در دلم سور از شما شور از شما

 ...چشم بد دور از شما، دور از شما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گره ِ كور

 نيستم باده تا نشاط مرا

 ِبرُبايي ز جام و نوش كني

 تا لهيب مرانيستم شعله 

 با نفس هاي خود خموش كني

 نيستم عطر گل كه راه برم

 با نسيمي به سوي خوابگهت

 نيستم رنگ شب كه بنشينم

 با سكوتي به ديده ي سيهت

 نيستم شعر نغز تا يك شب

 بر لبت بوسه هاي گرم زنم

 نيستم ياد وصل تا يك دم

 بر رخت رنگ شوق و شرم زنم

 نيستم نغمه يي كه پر سازم

 گوش ترا ز مستي خويشجام 

  نيستم ناله يي كه نيم شبي

 با خبر سازمت ز هستي خويش

 نيستم جلوه ي سحر كه با ناز

 تن بسايم به پرده هاي حرير

 گرم، روي ترا ببوسم و نرم

 «مرا ببين و بمير! اي شب«:گويم

 نيستم سايه ي تو تا از شوق

 سرگذارم به خك رهگذرت
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 ور شوم پايمال رهگذران

 «فداي سرت!  نازنيناي«:گويم

 گره كور سرنوشتم من

 پنجه ي روزگار بست مرا

 بگذر از من كه نيك مي دانم

 نگشايد كسي به دست، مرا

 آرزويي تو، آرزوي محال

 با مني هر زمان و دور از من

 چه مي خواهد! بي تو، اي آشنا

 اين دل تنگ ناصبور از من؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عروسك مومي

 بودي آن نازنين عروسك عشق

 كه تو را ساختم ز موم ِ خيال

 بر تنت ريخت دست پندارم؛

 صافي و لطف ِ چشمه هاي زالل

 تن ِ نرم ترا نهان كردم

 در پرند ِ سپيد جامه ي شعر

 بر رخ پك تر ز مرمر تو

 خط و خالي زدم به خامه ي شعر

 چه شب ها كه با نوك مژگان! وه

 ز آسمان ها ستاره دزديدم

 تا كه آويز گردنت سازم

  به يك را كنار هم چيدميك

 تا بشويم تن سپيد ترا

 شبنم از الله زار آوردم

 تا دهم بوي خوش به سينه ي تو
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 عطر صبح بهار آوردم

 صبح چون خنده زد، ز خنده ي او

 از براي تو وام بگرفتم

 شب درآمد، برايت از مويش

 طره يي مشكفام بگرفتم

 خوب آن سان شدي كه چون رخ تو

 م شدهيچ گل دلفريب و نر

 ليك افسوس هر چه كوشيدم

 تو گرم نشد پيكر مومي ي ِ

 روزي از روزهاي گرم خزان

 ِبِنشاندم در آفتاب، تو را

 آه... رفتم و آمدم چه ديدم

 كرده بود آفتاب، آب، تو را

 تو شدي آب و جامه ي شعرم،

 غرق در پيكر زالل تو ماند

 بر پرند ِ سپيد او جاويد

 لكه ي مومي ي ِ خيال تو ماند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گل صحرايي

 كيستي اي دوست كه با ياد تو

  باده ي انديشه ام آميخته

 اي لب گرمت ز تن سرد من

 شعله ي صد بوسه برانگيخته

 من، ناز من خنده ي من، شوخي ي ِ

 برده قرار تو و آرام تو
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 فتنه ي عشاق هوسباز من

 زهر حسد ريخته در كام تو

 من گل صحرايي ي ِ خود رسته ام

  مرا رهگذري نوش كردعطر

 خوب چو از بوي تنم مست شد

 رفت و مرا نيز فراموش كرد

 چون تو كسي بود و مرا دوست داشت

 چون تو كسي عاشق و ديوانه بود

 چون تو كسي با لب من آشنا

 وز دگران يكسره بيگانه بود

 او همه چون مستي ي ِ يك جرعه مي

 در سر من، در تن من، مي دويد

 شب تيره فاماو چو شفق من چو 

 سر زده بر دامن من، مي دويد

 آن كه مرا عاشق ديوانه بود

 با كه بگويم ز برم رفت رفت

 روز شد و شب شدم و كوهسار

 پرتو مهرش ز سرم رفت رفت

 كيستي اي دوست كه با ياد تو

 باده ي انديشه ام آميخته

 اي لب گرمت ز تن سرد من

  شعله ي صد بوسه برانگيخته

 م بياخلوتي آراسته كرد

 تا شب خود با تو به روز آورم

 از دل سرد تو برون شعله ها

 با نگهي شعله فروز آورم

 بيد برآورده پر از شاخ خشك

 مهر برآورده سر از كوهسار

 آن به زمرّد زده بر تن نگين

 اين ز طال ريخته هر جا نثار

 گرمي ي ِ آغوش مرا بازگير

 گرمي ي ِ صد بوسه به من بازده

  پر خسته رامرغك ترسيده ي

 زنده كن و پرده و پروازده

 ليك مبادا كه چو آن ديگري

  سيه مشق به دورافكني برگ ِ

 مست شوي عربده جويي كني

 .جام تهي مانده ز مي بشكني
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 اندوه

 شبي از در آمد دختر من

 لبش پر ِشكوه، جانش پر زغم بود

 كه در مهماني ي ِ يارانم امروز

 سينه خم بودسر شرمنده ام بر 

 چو دانستي كه مهمانم به بزمي

 مرا چون گل چرا زيبا نكردي

 چرا با جامه يي رنگين و پرچين

 مرا با ديگران همتا نكردي

 «پريچهر«خنديد و در گوش » مهين»

 نهان از من به صد افسون سخن گفت

 نمي دانم چه گفت، اما شنيدم

 كه در نجوا سخن از پيرهن گفت

 نكرديچرا انديشه از حالم 

 مگر در ديده شرمم را نديدي

 چرا خاموش ماندي؟ چاره يي كن

 مگر اين اين اشك گرمم را نديدي

 به او گفتم كه اي فرزند من كاش؛

 ترا ديوانه يي مادر نمي شد

 نمي بودي اگر دردانه ي من

 ز اشك شرم، چشمت تر نمي شد

 من آن آشفته در بند خويشم

 كه جز با خود سر و كاري ندارم

 ز انديشه ي بي حاصل خويشبه ج

 خبر از حال دياري ندارم

 من آن روح گريزان غمينمم
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 كه پيوند از همه عالم گسستم

 چو شعر آمد به خلوتگاه رازم

 گسستم از همه، با او نشستم

 تو مي گويي سخن از بزم رنگين

 مرا انديشه ي رنگين تري هست

 برو، تنها مرا با خود رها كن

 .ي هستمگو ديگر كه اينجا مادر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 براي چشم هايت

 !اي دوست كاش چون تو مرا،«:گفتي كه

 گويا، زبان شعرو سخن مي بود

 تا قصه ساز آتش پنهانم

 «شعر شكفته بر لب من مي بود

 ايا هست« :گويم به پاسخ تو كه

 شعري ز چشم هاي تو زيبا تر؟»

 يا من شنيده ام ز كسي هرگز»

 حرفي از آن نگاه، فريباتر؟»

 ياي سركشي ز غزل خفته استدر»

 در آن نگاه خامش دريا رنگ

 يك گوشه از دو چشم كبود تست

 «اي آسمان روشن مينا رنگ

 اي كاش بود پيكر من شعري»

 تا قصه ساز بزم شبت مي شد

 مي خواندي و چو بر دو لبت مي رفت

 «سرمست بوسه هاي لبت مي شد

 مي مرد كاش بر لب من آن شعر»

53



  من مي گفتكاو شرح بيقراري ي ِ

 اما چو ديدگان تو چشمانم

 «در يك نگه هزار سخن مي گفت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چوب دار

 ي دار است جسمم خدايا چوبه

 چه پيكر ها به بااليم درآويخت

 چه آتش ها به خاموشي گراييد

 چه گرمي ها كه با سردي در آميخت

 چه دل ها كز هوس مي سوخت پنهان

 چو با من آشنا شد سرد شد، مرد

 م هر نغمه ي شيرين كه خواندندبرَ

 به گوشم ناله يي از درد شد، مرد

 دو چشمم مستي ي ِ ميناي مي داشت

 چه سود آخر به كس جامي نبخشيد

 لبم آشفتگان دربدر را

 ندانم از چه فرجامي نبخشيد؟

 چه شب ها مرغكان در نور مهتاب

 نواي شادي از دل بركشيدند

 سحر سرمست غوغاي شب دوش

  و صحرا پر كشيدندبه سوي دشت

 من آزرده تنها خفته بودم

 به چشمم اشك و بر لب هام آهي

 ريش كنارم دفتري همچون دلم

 به تشويش شب دوشم گواهي

 تن من چوب دار عشق ها بود

 هوس ها را به پاي مرگ بردم

 اگر كس بوسه از لب هاي من خواست
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 گلويش را به بند غم فشردم

 خدايا در سكوت صبحدم باز

 م بينوايي اوفتادهبه بند

 ز ما بر سنگفرش جاده ها باز

 به نرمي سايه هايي اوفتاده

 خدايا چوب دارم، كاش ناگاه

 به طوفان باليي مي شكستم

 مرا اي دوستان يك شب بسوزيد

 .كه من از خويشتن در بيم هستم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رقص شيطان

 آمدي و آمدي و آمدي

 نرم گشودي در كاشانه را

 ه طلب شوخ چشمخنده به لب؟ بوس

 شيفته كردي دل ديوانه را

  سايه صفت آمدي و بيقرار

 خفت سراپاي تو در بسترم

 نرگس من بودي و جاي تو شد

 جام بلورين دو چشم ترم

 يك شرر از مجمر لب هاي تو

 سوخت... جست و سراپاي مرا سوخت

 بوسه ي ديگر ز لبت غنچه كرد

 دوخت... غنچه ي لب هاي مرا دوخت

 وش ترا مي چشيدگرمي ي ِ آغ

 اطلس سيمابي ي ِ اندام من
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 عطر نفس هاي ترا مي مكيد

 مخمل گيسوي سيه فام من

 مست ز خود رفتم و باز آمدم

 ديده ي من ديد كه تر دامنم

 عشق تو را يافت كه چون خون شرم

 از همه سو ريخته بر دامنم

 رعد خروشيد و زمين ها گداخت

 كلبه ي تاريك، دهان باز كرد

  ساز نواساز شدسينه ي من

 نغمه ي نشنيده يي آغاز كرد

 رقص كنان پيكر اهريمني

 جست و برافشاند سر و پاي و دست

 خنده ي او تندر توفنده شد

 در دل خاموشي و ظلمت شكست

 نعره برآورد كه ديدي چه خوب

 خرمن پرهيز ترا سوختم؟

 شعله ي شهوت شدم و بي دريغ

 عشق دل انگيز ترا سوختم؟

 شد و بازترديده ي من باز 

 !ديدمت آنگاه كه شيطان تويي

 در پس آن چهره ي اهريمني

 !با رخ افروخته پنهان تويي

 ناله برآمد ز دلم كاي دريغ

 از تو چنين تر شده دامان من؟

 واي خدايا ز پي سرزنش

 ...رقص كنان آمده شيطان من
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 نامه

 قانون ِ زن شكن تا شكستِ 

 !آه، اي پيك، پيك شادي بخش

 نامه آورده اي ز همسر من

 نامه از او، كه روزگاري داشت

 سايه ي لطف و مهر بر سر من

 نامه از اوست، او كه از تن او

 بسترم گرم بود و رؤيايي

 او كه از بوسه بر رخم مي زد

 نقش صدگونه عشق و شيدايي

 «دوستت دارم«: او كه مي گفت

 «نگسلم پيوند«: او كه مي گفت

 «وفاي توأمبا «: او كه مي گفت

 «نشكنم سوگند«: او كه مي گفت

 نامه از اوست، او كه رفت و شكست

 عهد و پيمان مهر و ياري را

 او كه در گوش ديگران سر داد

 نغمه ي عشق و بيقراري را

 او كه آگه نشد كه همسر او

 از كجا مي خورد، چه مي پوشد

 او كه آگه نشد كه كودك او

 خون ز پستان رنج مي نوشد

 اوست، او كه سوي رهشنامه از 

 با ز هم چشم انتظار من است

 مي بخشمش كه با همه عيب! آه

 پدر طفل شيرخوار من است

 از اوست! نامه از اوست، اي خدا

 بي وفا بر سر وفا آمد

 او كه بيجا ز كوي ياران رفت

 عاقبت آمد و به جا آمد

 مي تپد دل درون سينه ي من

 چه كنم؟... نامه را وكنم؟ بگو

 اشد ببوسمش يا نه؟نامه و

 با خط دلفريب او چه كنم؟

 اين چيست؟! چه؟ در اين نامه چيست؟ هان

 فرمان افتراق من است... واي
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 مهر واخوردگي، خط بطالن

 .بر من و هستيم، طالق من است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نيمه شب

 از ميان خبرها

 آبشار بلند، چون مسوك

 تن به دندان صخره ها مي زد

 ينشرشته هاي سپيد سيم

 صخره ها جال مي زد بر تن

 :سنگ ها چون شكسته دندان ها

 نامرتب، سياه، افتاده

 بستر آبشار، چون دهني

 از غريبي به زجر جان داده

 ماه چون شمع بي فروغ عزا

 دشت چون مرده خفته در نورش

 مرده شو بود و دمبدم مي ريخت

ـَرد كافورش  بر تن دشت، گ

 رود مجروح وار، در بستر

 رد و ناله سر مي دادگريه مي ك

 محتضروار، پيچ و تاب تنش

 گويي از مردنش خبر مي داد

 در دل سخت كوه، مردي چند

 در پي صخره يي گران كندن

 سنگشان سخت و كارشان سنگين
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 بلكه جان كندن... كوه كندن نه

 نه همه روز بلكه شب ها نيز

 كوه كاويده سنگ ساييده

 هر كجا بازمانده بيل و كلنگ

 ت و چنگ ساييدهناخن و مش

 كار بسيار و مزد بي مقدار

 نه فراخورد كارشان پاداش

 به تمنّاي نان بي خورشي

 روز در التهاب و شب به تالش

 در دل كوه، كنده داالني

  سخت بي انتها و سخت دراز

 تا از آن ره، گروه رهگذارن

 سوي دريا برند راه به ناز

 ليك ايام، سفله كيشي كرد

 ها افتادكوه لرزيد و صخره 

 خاموشي... چند فرياد و بعد

 زندگي مرد و از صدا افتاد

 چند پيكر، شكسته سينه و سر

 خكشان تخت و سنگ بالين بود

 مرده ريگي كه ماند از آنان

 كاسه و كوزه ي سفالين بود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اي مرد

 يار بوده ام و ياورت شدم! اي مرد

 شيرين نگار بوده و شيرين ترت شدم

 اوج فلك سينه ساي توبي من نبود 

 پرواز پيش گير كه بال و پرت شدم
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 يك عمر همسر تو شدم، ليك در مجاز؛

 اينكه حقيقت است اگر همسرت شدم

 هم دوش نيز هستم و هم گام و هم طريق

 تنها گمان مدار كه هم بسترت شدم

 بي من ترا، قسم به خدا، زندگي نبود

 جان عزيز بودم و در پيكرت شدم

 ي تو و يك دست بي صداستيك دست بوده ا

 دست دگر به پيكر نام آوردت شدم

 بيرون ز خانه، همره و همگام استوار

 در خانه، غمگسار و نوازشگرت شدم

 ديگر تو در مبارزه بي يار نيستي

 .يار ظريف و ياور سيمين برت شدم
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