
ابر و کوچه

فریدون مشیرى
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خوش به حال غنچه هاي نيمه باز 

بوي باران بوي سبزه بوي خك

شاخه هاي شسته باران خورده پك

آسمان آبي و ابر سپيد

برگهاي سبز بيد

عطر نرگس رقص باد

نغمه شوق پرستو هاي شاد

خلوت گرم كبوترهاي مست

نرم نرمك مي رسد اينك بهار

خوش به خال روزگارا

ها و دشت هاخوش به حال چشمه 

خوش به حال دانه ها و سبزه ها

خوش به حال غنچه هاي نيمه باز

خوش به حال دختر ميخك كه مي خندد به ناز

خوش به حال جام لبريز از شراب

خوش به حال آفتاب

اي دل من گرچه در اين روزگار

جامه رنگين نمي پوشي به كام

باده رنگين نمي نوشي ز جام

 سبزه در ميان سفره نيستنقل و

جامت از ان مي كه مي بايد تهي است

اي دريغ از تو اگر چون گل نرقصي با نسيم

اي دريغ از من اگر مستم نسازد آفتاب

اي دريغ از ما اگر كامي نگيريم از بهار

گر نكويي شيشه غم را به سنگ

هفت رنگش ميشود هفتاد رنگ
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 دريا

 ريرويان اين شهربه چشمان پ

به صد اميد مي بستم نگاهي

 مگر يك تن ازين ناآشنايان 

 مرا بخشد به شهر عشق راهي

 به هر چشمي به اميدي كه اين اوست

  نگاه بي قرارم خيره مي ماند 

 يكي هم زينهمه نازآفرينان 

 اميدم را به چشمانم نمي خواند 

 غريبي بودم و گم كرده راهي

 سويي كشاندندمرا با خود به هر 

 شنيدم بارها از رهگذران 

  كه زير لب مرا ديوانه خواندند

 ولي من چشم اميدم نمي خفت 

 كه مرغي آشيان گم كرده بودم

 زهر بام و دري سر مي كشيدم 

 به هر بوم و بري پر مي گشودم

اميد خسته ام از پاي نشست 

 نگاه تشنه ام در جستجو بود

 رهيزدر آن هنگامه ديدار و پ

  رسيدم عاقبت آنجا كه او بود 

دو تنها و دو سرگردان دو بي كس

 ز خود بيگانه از هستي رميده

 ازين بي درد مردم رو نهفته 

 شرنگ نا اميدي ها چشيده 

 دل از بي همزباني ها شكسته

  تن از نامهرباني ها فسرده 

 ز حسرت پاي در دامن كشيده 

  به خلوت سر به زير بال برده 

دو تنها دو سرگردان دو بي كس

 به خلوتگاه جان با هم نشستند

 زباني بي زباني را گشودند 
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  سكوت جاوداني را شكستند

 ميپرسيد اي سبكباران مي پرسيد

 كه اين ديوانه از خود بدر كيست 

  چه گويم از كه گويم با كه گويم

 كه اين ديوانه را از خود خبر نيست 

 نم كه ناگاهبه آن لب تشنه مي ما 

  به دريايي درافتد بي كرانه 

  لبي از قطره آبي تر نكرده

  خورد از موج وحشي تازيانه

 مي پرسد اي سبكباران مپرسيد

 مرا با عشق او تنها گذاريد 

غريق لطف آن دريا نگاهم 

 مرا تنها به اين دريا سپاريد
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 پرنيان سرد

نيمه رفته استبنشين مرو چه غم كه شب از 

 بگذار تا سپيده بخندد به روي ما

 دختر خورشيد صبحگاه: بنشين ببين كه 

 حسرت خورد ز روشني آرزوي ما

 بنشين مرو هنوز به كامت نديده ام 

  بنشين مرو هنوز ز كالمي نگفته ايم

 بنشين مرو چه غم كه شب از نيمه رفته است

 بنشين كه با خيال تو شب ها نخفته ايم

 نشين مرو كه در دل شب در پناه ماهب

 خوشتر ز حرف عشق و سكوت و نگاه نيست

بنشين و جاودانه به آزار من مكوش

 يكدم كنار دوست نشستن گناه نيست

 بنشين مرو حكايت وقت دگر مگو

شايد نماند فرصت ديدار ديگري

 آخر تو نيز با منت از عشق گفتگوست

 بريغير از مالل و رنج ازين در چه مي 

  بنشين مرو صفاي تمناي من ببين

 امشب چراغ عشق در اين خانه روشن است

جان مرا به ظلمت هجران خود مسوز

 بنشين مرو مرو كه نه هنگام رفتن است

 اينك تو رفته اي و من ازره هاي دور

 مي بينمت به بستر خود برده اي پناه 

  مي بينمت نخفته بر آن پرنيان سرد

   نگاه از نگاه ماهمي بينمت نهفته

  درمانده اي به ظلمت انديشه هاي تلخ

 خواب از تو در گريز و تو ازخواب در گريز

  ياد منت نشسته بر ابر پريده رنگ

 با خويشتن به خلوت دل مي كني ستيز
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  سرو

  در بياباني دور

  كه نرويد جز خار

  كه نخيزد جز مرگ

 كه نجنبد نفسي از نفسي

 در خك كسيخفته 

  زير يك سنگ كبود

  دردل خك سياه 

  مي درخشد دو نگاه 

  كه به نكامي ازين محنت گاه

  كرده افسانه هستي كوتاه 

 باز مي خندد مهر

  باز مي تابد ماه

  باز هم قافله ساالر وجود

  سوي صحراي عدم پويد راه 

  با دلي خسته و غمگين همه سال

  دور از اين جوش و خروش

  انب آن دشت خموشمي روم ج

  تا دهم بوسه بر آن سنگ كبود

  تا كشم چهره بر آن خك سياه

  وندرين راه دراز

  مي چكد بر رخ من اشك نياز 

  مي دود در رگ من زهر مالل 

  منم امروز و همان راه دراز 

  منم كنون و همان دشت خموش

  من و آن زهر مالل 

  من و آن اشك نياز

   سردبينم از دور در آن خلوت

 در دياري كه نجنبد نفسي از نفسي

 ايستادست كسي

  روح آواره كسيت
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  پاي آن سنگ كبود

  كه در اين تنگ غروب

  پر زنان آمده از ابر فرود

 مي تپد سينه ام از وحشت مرگ

 مي رمد روحم از آن سايه دور 

 مي شكافد دلم از زهر سكوت

 مانده ام خيره به راه

 نه مرا پاي گريز

  ا تاب نگاهنه مر

 شرمگين مي شوم از وحشت بيهوده خويش

 سرو نازي است كه شاداب تر از صبح بهار

قد برافراشته از سينه دشت

سر خوش از باده تنهايي خويش

 شايد اين شاهد غمگين غروب

 چشم در راه من است

 شايد اين بندي صحراي عدم

 با منش سخن است

 من در اين انديشه كه اين سرو بلند

 وينهمه تازگي و شادابي

 در بياباني دور

 كه نرويد جز خار

 كه نتوفد جز باد

 كه نخيزد جز مرگ 

كه نجنبد نفسي از نفسي

 غرق در ظلمت اين راز شگفتم ناگاه

خنده اي مي رسد از سنگ به گوش

 سايه اي مي شود از سرو جدا

 در گذرگاه غروب

در غم آويز افق

 يملحظه اي چند بهم مي نگر

سايه مي خندد و مي بينم واي

مادرم مي خندد

مادر اي مادر خوب

 اين چه روحي است عظيم

 وين چه عشقي است بزرگ 
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كه پس از مرگ نگيري آرام

 تن بيجان تو در سينه خك

 به نهالي كه در اين غمكده تنها ماندست

 باز جان مي بخشد

 قطره خوني كه به جا مانده در آن پيكر سرد

 ا تاب و توان مي بخشدسرو ر

 شب هم آغوش سكوت

 مي رسد نرم ز راه

  من از آن دشت خموش

باز رو كرده به اين شهر پر از جوش و خروش 

 مي روم خوش به سبكبالي باد

  همه ذرات وجودم آزاد

 همه ذرات وجودم فرياد 
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كبوتر و آسمان

 بگذار سر به سينه من تا كه بشنوي

 نگ اشتياق دلي دردمند راآه

 شايد كه پيش ازين نپسندي به كار عشق

 آزار اين رميده سر در كمند را

 بگذار سر به سينه من تا بگويمت

 اندوه چيست عشق كدامست غم كجاست

  بگذار تا بگويمت اين مرغ خسته جان

 عمري است در هواي تو از آشيان جداست

كامدلتنگم آن چنان كه اگر ببينمت به 

 خواهم كه جاودانه بنالم به دامنت

 شايد كه جاودانه بماني كنار من

 اي نازنين كه هيچ وفا نيست با منت

 تو آسمان آبي آرام و روشني

 من چون كبوتري كه پرم در هواي تو

 يك شب ستاره هاي ترا دانه چين كنم

 با اشك شرم خويش بريزم به پاي تو

 بحبگذار تا ببوسمت اي نوشخند ص

 بگذار تا بنوشمت اي چشمه شراب

 بيمار خنده هاي توام بيشتر بخند

 خورشيد آرزوي مني گرم تر بتاب 
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ستاره كور

 ناتوان گذشته ام ز كوچه ها

  نيمه جان رسيده ام به نيمه راه

 چون كالغ خسته اي در اين غروب

 مي برم به ايان خود پناه

 تدر گريز ازين زمان بي گذش

 در فغان از اين مالل بي زوال

رانده از بهشت عشق و آرزو

  مانده ام همه غم و همه خيال

 سر نهاده چون اسير خسته جان

 در كمند روزگار بدسرشت

 رو نهفته چون ستارگان كور

 در غبار كهكشان سرنوشت

 مي روم ز ديده ها نهان شوم

مي روم كه گريه در نهان كنم

 مي كشديا مرا جدايي تو  

  يا ترا دوباره مهربان كنم

 اين زمان نشسته بي تو با خدا

  آنكه با تو بود و با خدا نبود

  مي كند هواي گريه هاي تلخ

 آن كه خنده از لبش جدا نبود

  بي تو من كجا روم كجا روم

  هستي من از تو مانده يادگار

 من به پاي خود به دامت آمدم

 من مگر ز دست خود كنم فرار

  تا لبم دگر نفس نمي رسد

 ناله ام به گوش كس نمي رسد

 مي رسي به كام دل كه بشنوي

  ناله اي از ين قفس نمي رسد
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 شراب شعر چشمهاي تو

 من امشب تا سحر خوابم نخواهد برد

  همه انديشه ام انديشه فرداست

  وجودم از تمناي تو سرشار است

 دار استزمان در بستر شب خواب و بي 

 هوا آرام شب خاموش راه آسمان ها باز

  خيالم چون كبوترهاي وحشي مي كند پرواز 

  رود آنجا كه مي يافتند كولي هاي جادو گيسوش شب را 

 همان جا ها كه شب ها در رواق كهكشان ها خود مي سوزند 

  همان جاها كه اختر ها به بام قصر ها مشعل مي افروزند 

  انان معبدهاي ظلمت نيل مي سايندهمان جاها كه رهب

 همان جا ها كه پشت پرده شب دختر خورشيد فردا را مي آرايند

همين فرداي افسون ريز رويايي 

 همين فردا كه راه خواب من بسته است 

 همين فردا كه روي پرده پندار من پيداست

 همين فردا كه ما را روز ديدار است

 نوازش هاستهمين فردا كه ما را روز آغوش و 

همين فردا همين فردا 

  من امشب تا سحر خوابم نخواهد برد

  زمان در بستر شب خواب و بيدار است

  سياهي تار مي بندد

  چراغ ماه لرزان از نسيم سرد پاييز است

 دل بي تاب و بي آرام من از شوق لبريز است

 به هر سو چشم من رو ميكند فرداست

  ند لبخندسحر از ماوراي ظلمت شب مي ز

  قناري ها سرود صبح مي خوانند
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  من آنجا چشم در راه توام ناگاه

 ترا از دور مي بينم كه مي ايي

 ترا از دور مي بينم كه ميخندي

ترااز دورمي بينم كه مي خندي و مي ايي

  نگاهم باز حيران تو خواهد ماند

  سراپا چشم خواهم شد

  ترا در بازوان خويش خواهم ديد

 اقم شبنم گلبرگ رخسار تو خواهد شدسرشك اشتي 

 تنم را از شراب شعر چشمان تو خواهم سوخت

 برايت شعر خواهم خواند 

  برايم شعر خواهي خواند

 تبسم هاي شيرين ترا با بوسه خواهم چيد

وگر بختم كند ياري

 در آغوش تو

  اي افسوس 

 سياهي تار مي بندد 

 چراغ ماه لرزان از نسيم سرد پاييز است

 هوا آرام شب خاموش راه آسمان ها باز

  زمان در بستر شب خوابو بيدار است
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 زهر شيرين 

 ترا من زهر شيرين خوانم اي عشق

  كه نامي خوشتر از اينت ندانم

 وگر هر لحظه رنگي تازه گيري

 به غير از زهر شيرينت نخوانم 

  تو زهري زهر گرم سينه سوزي

  هستي از تستتو ش يريني كه شور

  شراب جام خورشيدي كه جان را

 نشاط از تو غم از تو مستي از تست

 به آساني مرا از من ربودي

 درون كوره غم آزمودي

  دلت آخر به سرگردانيم سوخت

نگاهم را به زيبايي گشودي 

 بسي گفتند دل از عشق برگير

 كه نيرمگ است و افسون است و جادوست

 و ديديمولي ما دل به او بستيم 

 كه او زهر است اما نوشداروست

چه غم دارم كه اين زهر تب آلود 

 تنم را در جدايي مي گدازد 

  از آن شادم كه هنگام درد

  غمي شيرين دلم را مي نوازد

  اگر مرگم به نامردي نگيرد

مرا مهر تو در دل جاوداني است

  وگر عمرم به نكامي سرايد

 ترا دارم كه مرگم زندگي است
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  پرواز با خورشيد

  بگذار كه بر شاخه اين صبح دالويز

  بنشينم و از عشق سرودي بسرايم 

  آنگاه به صد شوق چو مرغان سبكبال

  پر گيرم ازين بام و به سوي تو بيايم

  خورشيد از آن دور از آن قله پر برف

  آغوش كند باز همه مهر همه ناز

  ن منسيمرغ طاليي پر و بالي است كه چو

  از النه برون آمده دارد سر پرواز

  پرواز به آنجا كه نشاط است و اميدست

  پرواز به آنجا كه سرود است و سرور است

  آنجا كه سراپاي تو در روشني صبح

  روياي شرابي است كه در جام بلور است

  آنجا كه سحر گونه گلگون تو در خواب

  از بوسه خورشيد چون برگ گل ناز است

  كه من از روزن هر اختر شبگردآنجا 

  چشمم به تماشا و تمناي تو باز است

  من نيز چو خورشيد دلم زنده به عشق است

 راه دل خود را نتوانم كه نپويم

  هر صبح در ايينه جادويي خورشيد

 چون مي نگرم او همه من من همه اويم 

  او روشني و گرمي بازار وجود است

  ز اوستدرسينه من نيز دلي گرم تر ا 

  او يك سر آسوده به بالين ننهادست

  من نيز به سر مي دوم اندر طلب دوست

 ما هر دو در اين صبح طربنك بهاري

 از خلوت و خاموشي شب پا به فراريم

  ما هر دو در آغوش پر از مهر طبيعت

  با ديده جان محو تماشاي بهاريم

 ما آتش افتاده به نيزار مالليم

  يم و صفاييمما عاشق نوريم و سرور

  بگذار كه سرمست و غزلخوان من و خورشيد

  بالي بگشاييم و به سوي تو بياييم
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 چرا از مرگ مي ترسيد

  چرا از مرگ مي ترسيد

 چرزا زين خواب جان آرام شيرين روي گردانيد

  چرا آغوش گرم مرگ را افسانه مي دانيد

  مپنداريد بوم نا اميدي باز

  من مي كند پروازبه بام خاطر 

  مپنداريد جام جانم از اندوه لبريز است

 مگوييد اين سخن تلخ و غم انگيز است

 مگر مي اين چراغ بزم جان مستي نمي آرد

 مگر افيون افسونكار 

 نهال بيخودي را در زمين جان نمي كارد

  مگر اين مي پرستي ها و مستي ها

براي يك نفس آسودگي از رنج هستي نيست 

  دنبال آرامش نمي گرديدمگر

  چرا از مرگ مي ترسيد

 كجا آرامشي از مرگ خوشتر كس تواند ديد

 مي و افيون فريبي تيزبال و تند پروازند

 اگر درمان اندوهند 

  خماري جانگزا دارند

 نمي بخشند جان خسته را آرامش جاويد

 خوش آن مستي كه هوشياري نمي بيند

  چرا از مرگ مي ترسيد

 غوش گرم مرگ را افسانه مي دانيدچرا آ

  بهشت جاودان آن جاست
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  جهان آنجا و جان آنجاست

  گران خواب ابد در بستر گلوي مرگ مهربان آنجاست

  سكوت جاوداني پاسدار شهر خاموشي است 

  همه ذرات هستي محو در روياي بي رنگ فراموشي است

 تنه فريادي نه آهنگي نه آوايي

 نه فردايينه ديروزي نه امروزي 

  جهان آرام و جان آرام

  زمان در خواب بي فرجام

  خوش آن خوابي كه بيداري نمي بيند

  سر از بالين اندوه گران خويش برداريد

  در اين دوران كه آزادگي نام و نشاني نيست

  در اين دوران كه هر جا هر كه را زر در ترازو زور در بازوست

  پاريدجهان را دست اين ننامردم صدرنگ بس

  كه كام از يكديگر گيرند و خون يكديگر ريزند

  درين غوغا فرومانند و غوغا ها برانگيزند

  سر از بالين اندوه گران خويش برداريد

  همه بر آستان مرگ راحت سر فرود آريد 

  چرا آغوش گرم مرگ را فاسانه مي دانيد

  چرا زين خواب جان آرام شيرين روي گردانيد

  ترسيدچرا از مرگ مي 
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 بابا الال نكن

 سراپا درد افتادم به بستر

 شب تلخي به جانم آتش افروخت 

  دلم در سينه طبل مرگ مي كوفت

 تنم از سوز تب چون كوره مي سوخت 

 مالل از چهره مهتاب مي ريخت

 شرنگ از جام مان لبريز ميشد 

 به زير بال شبكوران شبگرد

 ي شدسكوت شب خيال انگيز م 

 چه ره گم كرده اي در ظلمت شب

 كه زار و خسته واماند ز رفتار

 ز پا افتاده بودم تشنه بي حال

 به جنگ اين تب وحشي گرفتار

 تبي آنگونه هستي سوز و جانكاه

 كه مغز استخوان را آب مي كرد

 صداي دختر نازك خيالم

 دل تنگ مرا بي تاب مي كرد

 بابا الال نكن فرياد ميزد

 مي دانست بابا نيمه جان استن

  بهار كوچكم باور نمي كرد

 كه سر تا پاي من آتش فشان است 

 مرا مي خواست تا او را به بازي

 چو شب هاي دگر بر دوش گيرم

 برايش قصه شيرين بخوانم

 به پيش چشم شهاليش بميرم

  بابا الال نكن مي كرد زاري

 بسختي بسترم را چنگ مي زد 

  خود صد تازيانهز هر فرياد 

  بر اين بيمار جان آهنگ مي زد

  به آغوشم دويد از گريه بي تاب

 تن گرمم شراري در تنش ريخت

  دلش از رنج جانكاهم خبر يافت

 آويخت لبش لرزيد و حيران در من

 مرا با دست هاي كوچك خويش

 نوازش كرد و گريان عذر ها گفت
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 به آرامي چو شب از نيمه بگذشت

   سوزان من خفتكنار بستر

 شبي بر من گذشت آن شب كه تا صبح

 تن تبدار من يكدم نياسود

  از آن با دخترم بازي نكردم 

 كه مرگ سخت جان همبازيم بود

 

 

 

 

 

 

 

 



 - This is the.. Zoon! - 19 كتابهاي الكترونيكي زون
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



This كتابهاي الكترونيكي زون is the.. Zoon!- 20 - 
 

 اشك خدا

 صدف سينه من عمري

 گهر عشق تو پروردست

 كس نداند كه درين خانه

 طفل با دايه چه ها كردست

همه ويراني و ويراني

 خاموشي و خاموشيهمه  

 سايه افكنده به روزنها

 پيچك خشك فراموشي

 روزگاري است درين درگاه

 بوي مهر تو نه پيچيدست

 روزگاري است كه آن فرزند

 حال اين دايه نپرسيدست

 من و آن تلخي و شيريني

 آن سايه و روشنها من و 

من و اين ديده اشك آلود

 كه بود خيره به روزنها

  شب بارانيياد باد آن

كه تو در خانه ما بودي

 شبم از روي تو روشن بود

كه تو يك سينه صفا بودي 

  رعد غريد و تو لرزيدي

 رو به آغوش من آوردي

  كام نكام مرا خندان

 به يكي بوسه روا كردي

  باد هنگامه كنان برخاست

  شمع لبخند زنان بنشست

  رعد در خنده ما گم شد

  برق در سينه شب بشكست

  فس تشنه تبدارمن

  به نفس هاي تو مي آويخت

 خود طبعم به نهان مي سوخت

  عطر شعرم به فضا مي ريخت

  چشم بر چشم تو مي بستم

  دست بر دست تو مي سودم
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  به تمناي تو مي مردم

  به تماشاي تو خوش بودم

 چشم بر چشم تو مي بستم

  شور و شوقم به سراپا بود

 دست بر دست تو مي رفتم 

   عشق تو مي فرمودهركجا

  از لب گرم تو مي چيدم

  گل صد برگ تمنا را

  در شب چشم تو ميديدم

  سحر روشن فردا را

  سحر روشن فردا كو

  گل صد برگ تمنا كو

  اشك و لبخند و تماشا كو 

  آنهمه قول و غزل ها كو

  باز امشب شب باراني است

  از هوا سيل بال ريزد

  بر من و عشق غم آويزم 

  ز چشم خدا ريزداشك ا

  من و اينهمه آتش هستي سوز

  تا جهان باقي و جان باقي است 

 بي تو در گوشه تنهايي

  بزم دل باقي و غم ساقي است
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 افسانه باران

  شب تا سحر من بودم و الالي باران

  اما نمي دانم چرا خوابم نمي برد

  غوغاي پندار نمي بردم

  غوغاي پندارم نمي مرد

  گين و دلسردغم

  روحم همه رنج

  جان همه درد

  آهنگ باران ديو اندوه مرا بيدار مي كرد

  چشمان تبدارم نمي خفت

 افسانه گوي ناودان باد شبگرد

  از بوي ميخك هاي باران خورده سرمست

  سر مي كشيد از بام و از در

  گاهي صداي بوسه اش مي آمد از باغ

 تگاهي شراب خنده اش در كوچه مي ريخ

  گه پاي مي كوبيد روي دامن كوه

  گه دست مي افشاند روي سينه دشت

آسوده مي رقصيد و مي خنديد و ميگشت

شب تا سحر من بودم و الالي باران

افسانه گوي ناودان افسانه مي گفت

 پا روي دل بگذار و بگذر

 بگذار و بگذر

 سي سال از عمرت گذشته است 

  ستزنگار غم بر رخسارت نشسته ا

 خار ندامت در دل تنگت شكسته است

آسان چرا كردي فراموش خود را چنين 

  تنهاي تنها

  خاموش خاموش

 ديگر نمي نالي بدان شيرين زباني

 ديگر نمي گويي حديث مهرباني

 ديگر نمي خواني سرودي جاوداني

  دست زمان ناي تو بسته است

  روح تو خسته است

  تارت گسسته است

  زد ميان سينه تواين دل كه مي لر
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 اين دل كه درياي وفا و مهرباني است

 اين دل كه جز با مهرباني آشنا نيست

 اين دل دل تو دشمن تست

  زهرش شراب جام رگهاي تن تست

 اين مهرباني ها هلكت ميكند از دل حذر كن 

  از دل حذر كن

  از اين محبت هاي بي حاصل حذر كن

  مهر زن و فرزند را از دل بدر كن

  يا دركنار زندگي ترك هنر كن

  يا با هنر از زندگي صرف نظر كن

  شب تا سحر من بودم و الالي باران

  افسانه گوي ناودان افسانه ميگفت

  پا روي دل بگذار و بگذر

  بگذار و بگذر

 يك شب اگر دستت در آغوش كتاب است

  زن را سخن از نان و آب است

  طفل تو بر دوش تو خواب است

  دگي رنج و عذاب استاين زن

  جان تو افسرد

  جسم تو فرسود

  روح تو پژمرد

  آخر پرو بالي بزن بشكن قفس را

  آزاد باش اين يك نفس را

  از اين مالل آباد جانفرسا سفر كن

  پرواز كن

  پرواز كن

  از تنگناي اين تباهي ها گذر كن

  از چار ديوار مالل خود بپرهيز

   استآفاق را آغوش بر روي تو باز

  دستي برافشان

  شوري برانگيز

  در دامن آزادي و شادي بياويز

 از اين نسيم نيمه شب درسي بياموز

وز طبع خود هر لحظه خورشيدي برافروز

  اندوه بر اندوه افزودن روا نيست
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  دنيا همين يك ذره جا نيست

  سر زير بال خود مبر بگذار و بگذر

  پا روي دل بگذار و بگذر

  ن بودم و الالي بارانشب تا سحر م

  چشمان تبدار نمي خفت

  او همچنان افسانه مي گفت 

  آزاد و وحشي باد شبگرد

  از بوي ميخك هاي باران خورده سرمست

  گاهي صداي بوسه اش مي آمد از باغ

  گاهي شراب خنده اش در كوچه مي ريخت

  آسوده مي خنديد و مي رقصيد و مي گشت
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 ارسرودي در به

 پرستوهاي شب پرواز كردند

 قناري ها سرودي ساز كردند

 سحرخيزان شهر روشنايي

  همه دروازه ها را باز كردند

 شقايق ها سر از بستر كشيدند 

 شراب صبحدم را سركشيدند

 كبوترهاي زرين بال خورشيد

 به سوي آسمان ها پر كشيدند

 عروس گل سر و رويي بياراست

 برخاستخروش بلبالن از باغ 

 مرا بال اين سبكباالن سرمست 

 سحرگاهان زهر گفتگوهاست

 خدا را بلبالن تنها مخوانيد

 مرا هم يك نفس از خود بدانيد

 هزاران قصه ناگفته دارم

 غمم را بشنويداز خود مرانيد

  شما دانيد و من كاين ناله از چيست

 چهدردست اين كه در هر سينه اي نيست

  از غم عشقندانم آنكه سرشار 

 جدايي را تحمل مي كند كيست 

 ا نازنين از ياد برده?مرا 

 به آغوش فراموشي سپرده 

 اميدم خفته اندوهم شكفته

 دلم مرده تن و جانم فسرده

اگر من الله اي بودم به باغي
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 نسيمي مي گرفت از من سراغي 

  دريغا الله اين شوره زارم

 ندارم همدمي جز درد و داغي

 م لبريز از صفا بوددل من جا

  ازين دلها ازين دلها جدا بود

  شكستندش به خودخواهي شكستند

  خطا بود آن محبت ها خطا بود

  خدا را بلبالن تنها مخوانيد

  مرا هم يك نفس از خود بدانيد

  هزاران قصه ناگفته دارم 

  غمم را بشنويد از خود مرانيد
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خورشيد جاوداني

 ترا  شيرين ماندر صبح آشنايي

 گفتم كه مرد عشق نئي باورت نبود 

  در اين غروب تلخ جدايي هنوز هم

 مي خواهمت چو روز نخست ولي چه سود 

مي خواستي به خاطر سوگند هاي خويش

در بزم عشق بر سرمن جام نشكني

 ميخواستي به پاس صفاي سرشك من

اين گونه دل شكسته به خكم نيفكني

 وزان عشق منپنداشتي كه كوره س

 دور از نگاه گرم تو خاموش ميشود

پنداشتي كه ياد تو اين ياد دلنواز

 درتنگناي سينه

 فراموش مي شود

 تو رفته اي كه بي من تنها سفر كني

 من مانده ام كه بي تو شب ها سحر كنم

تو رفته اي كه عشق من از سر بدر كني

 من مانده ام كه عشق ترا تا ج سر كنم

 پيك مرگ مرا مي برد به گورروزي كه 

  من شبچراغ عشق تو را نيز مي برم

 عشق تو نور عشق تو عشق بزرگ تست 

 خورشيذ جاوداني دنياي ديگرم
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  براي داداش

  زني رنجور

  اميدش دور 

  اجاق آرزويش كور

  نگاهش بي تفتوت بي زبان بي نور

  ميان بستري افتاده بي آرام

  و بر بامنشسته آفتاب عمر ا

  نفس ها خسته و كوتاه

  فرو خشكيده بر لب آه

  تنش با اضطراب مبهمي سرميكند ناگاه

  صداي پاي تند و در همي در پله پيچيد

  فروغ سرد يك لبخند

 به لبهاي كبودش روحخ مي بخشيد

  دلش را اشتياق واپسين در سينه مي كوبد

  نگاه خسته اش را ميكشاند تا لب درگاه

 اي قلب او آهنگ زندگي در هم مي آميزدصداي پا صد

  بزحمت دست هاي الغرش را مي گشايد مي گشايد باز 

  نگاه بي زبانش ميكشد فرياد 

  كه اين منصور

  اين فرنوش

  اين فرهاد

  به گرمي هر سه را بر سينه خود مي فشارد شاد

  جهان با اوست

  جان با اوست

  عشق جاودان با اوست

  شور و شوق لبريز استنگاه سرد او اينك ز 

  هالل بازوان را تنگ تر مي خواهد اما آه

  نفس ياري ندارد

  مرگ همراه نمي فهمد

  حصار محكم آغوش او را مي گشايد درد سرش بر سينه مي افتد
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 نگاهش ناگهان بر نقش قالي خيره مي ماند

  زني خوابيده جان آرام

  پرنده آفتاب عمر او از بام

  اطاقش سرد

  كور راهش دوراجاقش 

  نگاهش بي تفاوت بي زبان بي نور

 صداي گريه هاي مبهمي در پله ميپيجد

  صداي گريه فرنوش

  صداي گريه فرهاد

  صداي گريه منصور
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 ترانه جاويد

 رفت انكه در جهان هنر جز خدا نبود

 رفت آنكه يك نفس ز خدايي جدا نبود

 ردافسرد ناي و ساز و شكست و ترانه م 

  ظلمي چنين بزرگ خدايا روا نبود

  بي او ز ساز عشق نوايي نمي رسد

 تا بود خود به روي هنر مايه ميگذاشت

  وزاين محيط قسمت او جز بال نبود

  عمري صبا به پاي نهال هنر نشست

  روزي ثمر رسيد كه ديگر صبا نبود

  اما صبا ترانه جاويد قرنهاست

  ودگيرم دو روز در بر ما بود يا نب

  اي پر كشيده سوي ديار فرشتگان

  چشم تو جز به عالم الهوت وا نبود

  بال و پري بزن به فضاي جهان روح

 در اين قفس براي تو يك ذره جا نبود

  پرواز كن كه عالم جان زير بال تست

  جفاي تو در تباهي اين تنگنا بود

  مرهم گذار خاطر ما در عزاي تو

  نبودجز ياد نغمه هاي تو اشك ما 
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 همراه حافظ

  درون معبد هستي

 بشر در گوشه محراب خواهش هاي جان افروز

  نشسته در پس خوشه سجاده صد نقش حسرتهاي هستي سوز

  به دستش خوشه پر بار تسبيح تمناهاي رنگارنگ

 نگاهي مي كند سوي خدا از آرزو لبريز

  به زاري از ته دل يك دلم ميخواست ميگويد

   روزش دريغ رفته و ايكاش اينده استشب و

  من امشب هفت شهر آرزوهايم چراغان است

  زمين و آسمانم نورباران است

  كبوترهاي رنگين بال خواهش ها

  بهشت پر گل انديشه ام را زير پر دارند

  صفاي معبد هستي تماشايي است

  ز هر سو نوشخند اختران در چلچراغ ماه ميريزد 

  جهان در خواب

  ها من در اين معبد در اين محرابتن

  دلم ميخواست بند از پاي جانم باز مي كردند

  كه من تا روي بام ابرها پرواز مي كردم 

  از آنجا با كمند كهكشان تا آستان عرش مي رفتم 

  در آن درگاه درد خويش را فرياد ميكردم

  كه كاخ صد ستون كبريا لرزد

  مگر يك شب ازين شبها ي بي فرجام

  ز يك فرياد بي هنگام
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 به روي پرنيان آسمانها خواب در چشم خدا لرزد

 دلم ميخواست دنيا رنگ ديگر بود

 خدا با بنده هايش مهربان تر بود

 ازين بيچاره مردم ياد مي فرمود

 دلم ميخواست زنجيري گران از بارگاه خويش مي آويخت

 كه مظلومان خدا را پاي آن زنجير

  ه مي كردندز درد خويشتن آگا

 چه شيرين است وقتي بيگناهي داد خود را از خداي خويش مي گيرد

 چه شيرين است اما من

 دلم ميخواست اهل زور و زر ناگاه

 ز هر سو راه مردمرا نمي بستند و زنجير خدا را برنمي چيدند

 دلم ميخواست دنيا خانه مهر و محبت بود

 شتي بودنددلم ميخواست مردم در همه احوال با هم آ

 طمع در مال يكديگر نمي بستند

 مراد خويش را در نامرادي هاي يكديگر نمي جستند

 ازين خون ريختن ها فتنه ها پرهيز مي كردند

 چو كفتاران خون آشام كمتر چنگ و دندان تيز مي كردند

  چه شيريناست وقتي سينه ها از م هر كنده است

 سمان دهر تابنده استچه شيرين است وقتي آفتاب دوستي در آ

  چه شيرين است وقتي زندگي خالي ز نيرنگ است

 دلم ميخواست دست مرگ را از دامن اميد ما كوتاه مي كردند

 در اين دنياي بي آغاز و بي پايان

 در اين صحرا كه جز گرد و غبار از ما نميماند

 خدا زين تلخكامي هاي بي هنگام بس ميكرد

 ا در قفس ميكردنمي گويم پرستوي زمان ر

 نمي گويم به هر كس عيش و نوش رايگان مي داد

 همين ده روز هستي را امان مي داد

 دلش را ناله تلخ سيه روزان تكان ميداد

  دام ميخواست عشقم را نمي كشتند

صفاي آرزويم را كه چون خورشيد تابان بود ميديدند

 چنين از شاخسار هستيم آسان نمي چيدند

 ن شاداب را پرپر نمي كردندگل عشقي چنا

به باد نامرادي ها نمي دادند

 به صد ياري نمي خواندند 

 به صد خواري نمي راندند
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 چنين تنها به صحراهاي بي پايان اندوهم نمي بردند

 دلم ميخواست يك بار دگر او را كنار خويشتن مي ديدم

 به ياد اولين ديدار در چشم سياهش خيره مي ماندم

 بار ديگر همچو ديدار نخستين پيش پايش دست و پا ميزددلم يك 

 شراب اولين لبخند در جام وجودم هاي و هو ميكرد

  غم گرمش نهانگاه دلم را جستجو مي كرد

 دلم ميخواست دست عشق چون روز نخستين هستي ام را زير و رو ميكرد

 دلم ميخواست سقف معبد هستي فرو ميريخت

 زير خك ميماندندپليدي ها و زشتي ها به 

 بهاري جاودان آغوش وا ميكرد

 جهان در موجي از زيبايي و خوبي شنا ميكرد

 بهشت عشق مي خنديد

 به روي آسمان آبي آرام

 پرستو هاي مهر و دوستي پرواز ميكردند

 به روي بامها ناقوس آزادي صدا ميكرد

 آرزو خام است مگو اين 

م استمگو روح بشر همواره سرگردان و نكا

 اگر اين كهكشان از هم نمي پاشد

  وگر اين آسمان در هم نميريزد 

 بيا تا ما فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو در اندازيم

 به شادي گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم
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  آشتي

  قهر مكن اي فرشته روي دالرا

  ناز مكن اي بنفشه موي فريبا

  ود سخن سختبر دل من گر روا ب

  از تو پسنديده نيست اي گل رعنا

  شاخه خشكي به خارزار وجوديم

  تا چه كند شعله هاي خشم تو با ما

  طعنه و دشنام تلخ اينهمه شيرين

 چهره پر از خشم و قهر اينهمه زيبا 

 ناز ترا ميكشم به دديه منت

  سر به رهت مينهم به عجز و تمنا

  از تو به يك حرف ناروا نكشم دست

  وز سر راه تو دلربا نكشم پا 

  عاشق زيباييم اسير محبت

  هر دو به چشمان دلفريب تو پيدا

  از همه بازآمديم و با تو نشستيم

  تنها تنها به عشق روي تو تنها

 بوي بهار است و روز عشق و جواني

  وقت نشاط است و شور و مستي و غوغا 

  خنده گل راببين به چهره گلزار 

  آتش مي را ببين به دامن مينا

  ساقي من جام من شراب من امروز

  نوبت عشق است و عيش و نوبت صحرا

  آه چه زيباست از تو جام گرفتن

  وزلب گرم تو بوسه هاي گوارا

 لب به لب جام و سر به سينه ساقي

  آه كه جان ميدهد به شاعر شيدا

  از تو شنيدن ترانه هاي دل انگيز

  ار را به تماشابا تو نشستن به

  فردا فردا مگو كه من نفروشم

  عشرت امروز را به حسرت فردا

  بس كن ز بي وفايي بس كن

 بازآ بازآ به مهرباني بازآ
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 شايد با اين سرودهاي دالويز

 باردگر در دل تو گرم كنم جا

 باشد كز يك نوازش تو دل من

 گردد امروز چون شكوفه شكوفا 
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  و چراغشبنم

 باز از يك نگاه گرم تو يافت

 همه ذرات جان من هيجان

همه تن بودم اي خدا همه تن

 همه جان گشتم اي خدا همه جان

 چشم تو اين سياه افسونكار

 بسته با صد فريب راهم را

 جز نگاهت پناهگاهم نيست

 كز تو پنهان كنم نگاهم را

 چشم تو چشمه شراب من است

 ن شرابم كنهر نفس مست ازي

 تشنه ام تشنه ام شراب شراب

 مي بده مي بده خرابم كن

 بي تو در اين غروب خلوت و كور

 من و ياد تو عالمي داريم 

  چشمت ايينه دار اشك من است

  ب چراغي و شبنمي داريم

  بال در بال هم پرستوها

  پر كشيده به آسمان بلند

  همه چون عشق ما به هم لبخند

  ما بهم پيوندهمه چون جان 

 پيش چشمت خطاست شعر قشنگ

  چشمت از شعر من قشنگتر است
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  من چه گويم كه در پسند ايد

  دلم از اين غروب تنگ تر است 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الل

  ز تحسينم خدا را لب فروبند

  نه شعر ست اين بسوزان دفترم را

  مرا شاعر چه ميپنداري اي دوست

  بسوزان اين دل خوشباورم را

  سخن تلخ است اگا گوش ميدار

  كه در گفتار من رازي نهفته است

  نه تنها بعد از اين شعري نگويند

  كسي هم پيش ازين شعري نگفته است

  مرا ديوانه ميخواني دريغا

  ولي من بر سر گفتار خويشم

  فريب است اين سخن سازي فريب است

  كه من خود شرمسار كار خويشم

 ميمگر احساس گنجد در كال

 مگر الهام جوشد با سرودي

 مگر دريا نشيند در سبويي

 مگر پندار گيرد تار و پودي

  چه شوق است اين چه عشق است اين چه شعر است
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  كه جاان احساس كرد اما زبان گفت

 چه حال است اين كه در شعري توان خواند

 چه درد است اين كه در بيتي توان گفت 

  اگر احساس من گنجيد در شعر

   خكستر از دفتر نمي ماندبجز

  گر الهام مي جوشيد با حرف

  زبان از ناتواني در نمي ماند

  شبي همراه اين اندوه جانكاه

  مرا با شوخ چشمي گفتگو بود

 نه چون من هاي و هوي شاعري داشت

  ولي شعر مجسم چشم او بود

  به هر لبخند يك حافظ غزل داشت

  به هر گفتار يك سعدي سخن بود

   آن شب خموشي پيشه كردممن از

  كه شعر او خداي شعر من بود

  ز تحسينم خدا را لب فرو بند

  شعر است اين بسوزان دفترم را

  مرا شاعر چه مي پنداري اي دوست

  بسوزان اين دل خوشباورم را
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  صفير

  طبيبان را ز بالينم برانيد

  را از دست اينان وا رهانيد

  ايات افسوسبه گوشم جاي اين 

  سرود زندگاني را بخوانيد

  دل من چون پرستوي بهاري است

  ازين صحرا به آن صحرا فراري است

  شكيب او همه در پي شكيبي است

  قرار او همه در بي قراري است

  دل عاشق گريبان پاره خوشتر

  به كوي دليران آواره خوشتر

  غم دل با همه بيچارگي ها

  اره خوشتراز اين غم ها كه دارد چ

  دلم يك لحظه در يك جا نماندست

  مرا دنبال خود هر سو كشاندست

  به هر لبخند شيرين دل سپردست

  براي هر نگاهي نغمه خواندست

  هنوزم چشم دل دنبال فرداست 

  هنوزم سينه لبريز تمناست

  هنوز اين جان بر لب مانده ام را

  در اين بي آرزويي آرزوهاست

  حظه تيرماگر هستي زند هر ل

  وگر از عرش برخيزد صفيرم

  دل از اين عمر شيرين برنگيرم 

  به اين زودي نمي خواهم بميرم
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  در ايوان كوچك ما

  جز خنده هاي دختر دردانه ام بهار

  هاست باغ و بهاري نديده ام

  وز بوته هاي خشك لب پشت بامها 

  جز زهر خند تلخ

  كاري نديده ام 

  م گرفته اين آسمان پيربر لوح غ

  جز ابر تيره نقش و نگاري نديده ام 

  در اين غبار خانه دود آفرين دريغ

  من رنگ الله و چمن از ياد برده ام

  وز آنچه شاعران به بهاران سروده اند

  پيوسته ياد كرده و افسوس خورده ام

  در شهر زشت ما

  اينجا كه فكر كوته و ديواره بلند 

  بر سر و بر سرنوشت ماافكنده سايه 

  من سالهاي سال 

  در حسرت شنيدن يك نغمه نشاط

  در آرزوي ديدن يك شاخسار سبز

  يك چشمه يك درخت 

  يك باغ پر شكوفه يك آسمان صاف

  در دود و خك و آجر و آهن دويده ام

  تنها نه من كه دختر شيرين زبان من

  از من حكايت گل و صحرا شنيده است

  چله ها را نديده استپرواز شاد چل

  خود گرچه چون پرستو پرواز كرده است

  اما از اين اتاق به ايوان پريده است

  شب ها كه سر به دامن حافظ رويم به خواب

  در خوابهاي رنگين در باغ آفتاب

  شيراز مي شكوفد زيباتر از بهشت

  شيراز مي درخشد روشن تر از شراب

  من با خيال خويش 
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 گينبا خوابهاي رن

 با خنده هاي دختردردانه ام بهار

  با آنچه شاعران به بهاران سروده اند

 در باغ خشك خاطر خود شاد و سرخوشم

 اما بهار من

 اين بسته بال كوچك اين بي بهار و باغ

با بالهاي خسته در ايوان تنگ خويش 

  در شهر زشت ما

  اينجا كه فكر كوته و ديواره بلند

   و بر سرنوشت ماافكنده سايه بر سر

 تنها چه ميكند

 مي بينمش كه غمگين در ژرف اين حصار

  در حسرت شنيدن يك نغمه نشاط

  در آرزوي ديدن يك شاخسار سبز

  يك چشمه يك درخت

  يك باغ پرشكوفه يك آسمان صاف

  حيران نشسته است

  در ابرهاي دور

 بر آرزوي كوچك خود چشم بسته است

 يكشماو را نگاه ميكنم و رنج م
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 جام اگر بشكست

  زندگي در چشم من شبهاي بي مهتاب را ماند

  شعر من نيلوفر پژمرده در مرداب را ماند

  ابر بي باران اندوهم

  خار خشك سينه كوهم

  سالها رفته است كز هر آرزو خالي است آغوشم

  نغمه پرداز جمال و عشق بودم آه

  حاليا خاموش خاموشم

  ر فراموشمياد از خاط

  روز چون گل ميشكوفد بر فراز كوه

 عصر پرپر مي شود اين نوشكفته در سكوت دشت

  روزها اين گونه پر پر گشت

  چون پرستوهاي بي آرام در پرواز

  رهروان را چشم حسرت باز

  اينك اينجا شعر و ساز و باده آماده است

 من كه جام هستيم از اشك لبريز است ميپرستم

اده بايد رنج دوران را ز خاطر بر ددر پناه ب 

با فريب شعر بايد زندگي را رنگ ديگر داد

در نواي ساز بايد ناله هاي روح را گم كرد

ناله من ميترواد از در و ديوار

 آسمان اما سراپايش گوش و خاموش است

 همزباني نيست تا گويم بزاري اي دريغ 

  ديگرم مستي نمي بخشد شراب

   شدست از شعر نابجام من خالي

  ساز من فرياد هاي بي جواب

  نرم نرم از راه دور

  روز چون گل ميشكوفد بر فراز كوه

  روشنايي مي رود در آمان باال

 ساغر ذرات هستي از شراب نور سرشار است اما من

  همچنان در ظلمت شبهاي بي مهتاب

  همچنان پژمرده در پهناي اين مرداب

  مي پرسمهمچنان لبريز ز اندوه 

  جام اگر بشكست

  ساز اگر بگسست
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 شعر اگر ديگر به دل ننشست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خورشيد و جام

 چون خنده جام است درخشيدن خورشيد

 جامي به من آريد كه خورشيد درخشيد

 جامي نهد بند به خميازه آفاق

 كه رسد روح به دروازه خورشيد 

  با خنده نوروز همي بايد خنديد

 رشيد همي بايد نوشيدبا خنده خو

 خوش با قدم موكب نوروز نهد گام 

 ماه رمضان باده پرستان بخروشيد 

اي ساقي گلچهره در اين صبح دل انگيز

  لبريز بده جام مرا شادي جمشيد

  هر جا گلي خندد با دوست بخنديد

  هر گه كه بهار ايد با عشق بجوشيد
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  دشت

  در نوازشهاي باد

   لبخند دهقانان شاددر گل

  در سرود نرم رود

  خون گرم زندگي جوشيده بود

  نوشخند مهر آب

  آبشار آفتاب

  در صفاي دشت من كوشيده بود

 شبنم آن دشت از پكيزگي

  گوييا خورشيد را نوشيده بود

  روزگاران گشت و گشت

  داغ بر دل دارم از اين سرگذشت

  داغ بر دل دارم از مردان دشت

  ن خوشنوا آواز دهقان شادياد باد آ

  ياد باد آن دلنشين آهنگ رود

  ياد باد آن مهرباني هاي باد

  ياد باد آن روزگاران ياد باد

  دشت با اندوه تلخ خويش تنها مانده است

  زانهمه سرسبزي و شور و نشاط

  سنگالخي سرد بر جا مانده است

  آسمان از ابر غم پوشيده است

   استچشمه سار الله ها خوشيده

  جاي گندم هاي سبز

  جاي دهقانان شاد

  خارهاي جانگزا جوشيده است

  بانگ بر ميدارم از دل

  خون چكيد از شاخ گل باغ و بهاران را چه شد

  دوستي كي آخر آمد دوستداران را چه شد

  سرد و سنگين كوه مي گويد جواب

  خك خون نوشيده است
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 ماه و سنگ

  هرجا كه بودماگر ماه بودم به

سراغ ترا از خدا ميگرفتم

وگر سنگ يودم بههرجا كه بودي

سر رهگذر تو جا ميگرفتم

 اگر مادر بودي به صد ناز شايد 

 شبي بر لب باممن مينشستي

 وگر سنگ بودي به هر جا كه بودم

 مرا ميشكستي مرا مي شكستي
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ناقوس نيلوفر 

 كودك زيباي زرين موي صبح

 مي نوشد ز پستان سحرشير 

 تا نگين ماه را آرد به چنگ

 ميكشد از سينه گهواره سر

 آفتاب شعله رنگين كمان 

 در غبار ابرها افتاده است

كودك بازي پرست زندگي

 دل بدين روياي رنگين داده است

 باغ را غوغاي گنجشكان مست

 نرم نرمك برمي انگيزد ز خواب

 نالد مست از باده باران شب

 مي سپارد تن به دست آفتاب

 كودك همسايه خندان روي بام

 دختران الله خندان روي دشت

  جوجگان كبك خندان روي كوه

 كودك من لخته اي خون روي تشت

  باد عطر غم پركنده و گذشت

 مرغ بوي خون شنيد و پر گرفت 

  آسمان و كوه و باغ و دشت را

  نعره ناقوس نيلوفر گرفت

  چون ابر بهارروح من از درد 

 عقده هاي اشك حسرت باز كرد

 روح او چون آرزوهاي محال

  روي بال ابرها پرواز كرد
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 گلهاي كبود

 اي همه گلهاي از سرما كبود

 خنده هاتان را كه از لب ها ربود

مهر هرگز اين چنين غمگين نتافت

 باغ هرگز اين چنين تنها نبود

 تاجهاي نازتان بر سر شكست

 باد وحشي چنگ زد بر سينه تان

 صبح مي خندد خود آرايي كنيد

 اشك هاي يخ زده ايينه تان

 رنگ عطر آويزتان بر باد رفت

 عطر رنگ آميزتان نابود شد

 زندگي در الي رگها تان فسرد

 آتش رخساره هاتان دود شد

 روزگاري شام غمگين خزان

 خوشتر از صبح بهارم مينمود

 شما حال من استاين زمان حال 

 اي همه گلهاي از سرما كبود

 روزگاري چشم پوشيدم ز خواب

 تا بخوانم قصه مهتاب را

 اين زمان دور از مالمتهاي ماه

 چشم مي بندم كه جويم خواب را

 روزگاري يك تبسم يك نگاه

 خوشتر از گرماي صد آغوش بود

 اين زمان بر هر كه دل بستم دريغ

 بودآتش آغوش او خاموش 

 روزگاري هستيم را مي نواخت

  آفتاب عش شورانگيز من

 اين زمان خاموش و خالي مانده است

  سينه لز الرزو لبريز من

 تاج عشقم عاقبت بر سر شكست

خنده ام را اشك غم از لب ريود 

 زندگي در الي رگهايم فسرد

 اي همه گلهاي رگهايم فسرد

 اي همه گلهاي از سرما كبود
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  اشك زهره

  با مرگ ماه روشني از آفتاب رفت

  چشمم و چراغ عالم هستي به خواب رفت

  الهام مرد و كاخ بلند خيال ريخت

  نور از حيات گم شد و شور از شراب رفت

  اين تابنك تاج خدايان عشق بود

  در تندباد حادثه همچون حباب رفت

  اين قوي نازپرور درياي شعر بود

  به اعماق آب رفتدر موج خيز علم  

  اين مه كه چون منيژه لب چاه مينشست

  گريان به تازيانه افراسياب رفت 

  بگذار عمر دهر سرايد كه عمر ما

  چون آفتاب آمد و چون ماهتاب رفت

  اي دل بيا سياهي شب را نگاه كن

  در اشك گرم زهره ببين ياد ماه كن
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 غريبه

  دست مرا بگير كه باغ نگاه تو 

 چندان شكوفه ريخت كه هوش از سرم ربود

  من جاودانيم كه پرستوي بوسه ات

 بر روي من دردي ز بهشت خدا گشود

  اما چه ميكني

دل را كه در بهشت خدا هم غريب بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



This كتابهاي الكترونيكي زون is the.. Zoon!- 50 - 
 

 كوچه

  بي تو مهتاب شبي باز از آن كوچه گذشتم

 همه تن چشم شدم خيره به دنبال تو گشتم

  بريز شد از جام وجودمشوق ديدار تو ل

  شدم آن عاشق ديوانه كه بودم

  در نهانخانه جانم گل ياد تو درخشيد

  باغ صد خاطره خنديد

  عطر صد خاطره پيچيد

 يادم آمد كه شبي با هم از آن كوچه گذشتيم 

 پر گشوديم و درآن خلوت دلخواسته گشتيم

  ساعتي بر لب آن جوي نشستيم 

 ر چشم سياهتتو همه راز جهان ريخته د

 من همه محو تماشاي نگاهت

 آسمان صاف و شب آرام

 بخت خندان و زمان رام

  خوشه ماه فرو ريخته در آب

 شاخه ها دست بر آورده به مهتاب

  شب و صحرا و گل و سنگ

 همه دل داده به آواز شباهنگ 

 يادم ايد تو به من گفتي از اين عشق حذر كن

  كنلحظه اي چند بر اين آب نظر

  آب ايينه عشق گذران است
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  تو كه امروز نگاهت به نگاهي نگران است

  باش فردا كه دلت با دگران است

  تا فراموش كني چندي از اين شهر سفر كن

 با تو گفتم حذر از عشق ؟ ندانم

  سفر از پيش تو ؟ هرگز نتوانم

  روز اول كه دل من به تمناي تو پر زد

  چون كبوتر لب بام تو نشستم

  تو به من سنگ زدي من نه رميدم نه گسستم 

  بازگفتم كه تو صيادي و من آهوي دشتم

  تا به دام تو در افتم همه جا گشتم و گشتم

  حذر از عشق ندانم

  سفر از پيش تو هرگز نتوانم نتوانم

  اشكي از شاخه فرو ريخت

  مرغ شب ناله تلخي زد و بگريخت

  اشك در چشم تو لرزيد

   خنديدماه بر عشق تو

  يادم ايد كه دگر از تو جوابي نشنيدم

  پاي دردامن اندوه كشيدم

  نگسستم نرميدم

  رفت در ظلمت غم آن شب و شبهاي دگر هم

  نه گرفتي دگر از عاشق آزرده خبر هم

  نه كني ديگر از آن كوچه گذر هم 

 بي تو اما به چه حالي من از آن كوچه گذشتم
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 پند

  ر پير كه امروزهان اي پد

  مي نالي ازين درد روانسوز

 علم پدر آموخته بودي

واندم كه خبردار شدي سوخته بودي

 افسرد تن و جان تو در خدمت دولت

 قاموس شرف بودي و ناموس فضيلت

 وين هردو شد از بهر تو اسباب مذلت

 چل سال غم و رنج ببين با تو چه ها كرد

 كرددولت رمق و روح ترا از تو جدا 

 چل سال ترا برده انگشت نما كرد

 آنگاه چنين خسته و آزرد ه رها كرد

از مادر بيچاره من ياد كن امروز

  هي جامه قبا كرد

 خون خورد و گرو داد و غذا كرد و دوكرد

 جان بر سر اين كار فدا كرد

 هان اي پدر پير

 كو آن تن و آن روح سالمت

 كو آن قد و قامت

 و فرياد ندامتفرياد كشد روح ت

  علم پدر آموخته بودي

واندم كه خبر دار شدي سوخته بودي

 از چشم تو آن نور كجا رفت

 آن خاطر پر شور كجا رفت 

  ميراث پدر هم سر اين كارها رفت

  وان شعله كه بر جان شما رفت

  دودش همه در ديده ما رفت

 امروز تو ماندي و همين درد روانسوز

  استاد بدآموزنفرين نكند سود به 

 چل سال اگر خدمت بقال نمودي

 امروز به اين رنج گرفتار نبودي

  هان اي پدر پير

 چل سال در اين مهلكه راندي
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 عمري به تماشا و تحمل گذراندي

 ديدي همه ناپكي و خود پك بماندي

 آوخ كه مرا نيز بدين ورطه كشاندي

  علم پدر آموخته ام من

 م منچون او همه در دام بال سوخته ا

 چون او همه اندوه و غم اندوخته ام من

  اي كودك من مال بيندوز

  وان علم كه گفتند مياموز
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  جادوي سكوت

  من سكوت خويش را گم كرده ام

  الجرم در اين هياهو گم شدم

  من كه خود افسانه مي پرداختم

  عاقبت افسانه مردم شدم

  اي سكوت اي مادر فرياد ها

  جانم از تو پر آوازه بودساز 

  تا در آغوش تو در راهي داشتم 

  چون شراب كهنه شعرم تازه بود

  در پناهت برگ و بار من شكفت

  تو مرا بردي به شهر ياد ها

  من نديدم خوشتر از جادوي تو 

  اي سكوت اي مادر فرياد ها

  گم شدم در اين هياهو گم شدم

  تو كجايي تا بگيري داد من

  خويش را مي داشتمگر سكوت 

  زندگي پر بود از فرياد من
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 ابر

 تا غم آويز آفاق خاموش

 ابرها سينه بر هم فشرده

 خنده روشني هاي خورشيد

 در دل تبرگي هاي فسرده

 ساز افسانه پرداز باران

 بانگ زاري به افلك برده

 ناودان ناله سر داده غمنك

  روز در ابرها رو نهفته

 ي گيرد از او سراغيكس نم 

 گر نگاهي دود سوي خورشيد

كور سو ميزند شب چراغي

ور صدايي به گوش ايد از دور

هوي باد است و هاي كالغي

 چشم هر برگ از اشك لبريز 

 مي برد باد تا سينه دشت

 عطر خاطر نو از بهاران

مي كشد كوه بر شانه خويش

 انه روزگاران

 من در اين صبحگاه غم انگيز

 دل سپرده به آهنگ باران

 باغ چشم انتظار بهار است

 دير گاهي است كاين ابر انبوه

 از كران تا كران تار بسته

 آسمان زالل از دم او

 همچو ايينه ز نگار بسته

 عنكبوتي است كز تار ظلمت

  پيش خورشيد ديوار بسته

صبح پژمرده تر از غروب است 

 تا بشنويم ز دل ابر غم را
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   من هواي شراب استدر سر

 باده ام گر نه داروي خواب است

  با دلم خنده جام گويد

  پشت اين ابرها آفتاب است

  بادبان ميكشد زورق صبح
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 چراغ ميكده

 چو آفتاب در اي از درم شراب بنوش

شراب شبنم جان را چو آفتاب بنوش

 چراغ ميكده ديوان حافظ است بيا

ن و شعر ناب بنوششبي به خلوت رندا 

  زمانه جام گالب ترا گل آب كند

 بيا شراب بياميز و با گالب بنوش

  چو گل به چشمه خورشيد رو كن اي دريا

 نه تلخ كاسه وارونه حباب بنوش

  به گريه گفتمش از بوسه اي دريغ مدار

به خنده گفت كه اين باده را به خواب بنوش
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 درياب مرا

 الينم افسانه سرا دريااي بر سر ب

 افسانه عمري تو باري به سر آ دريا 

 اي اشك شباهنگت ايينه صد اندوه

 اي ناله شبگيرت آهنگ عزا دريا

 با كوكبه خورشيد در پاي تو ميميرم

 بر دار به بالينم دستي به دعا دريا

 امواج تو نعشم را افكنده در اين ساحل

  دريا ب مرا درياب مرا دريا

  گمشدگان آخر با من سخني سر كنزان 

  تا همچو شفق بارم خون از مژه ها دريا

 چون من همه آشوبي در فتنه اين طوفان

 اي هستي ما يكسر آشوب و بال دريا 

  با زمزمه باران در پيش تو ميگريم

  چون چنگ هزار آوا پر شور و نوا دريا

  تنهايي و تاريكي آغاز كدورتهاست

  وان صبح و صفا درياخوش وقت سحر خيزان

  بردار و ببر دريا اي پيكر بي جان را

  در سينه گردابي بسپار و بيا دريا

  تو مادر بي خوابي من كودك بي آرام

  الاليي خود سر كن از بهر خدا دريا

 دور از خس و خكم كن موجي زن و پكم كن

  وين قصه مگو با كس كي بود و كجا دريا
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   هادست ها و دست

 به دست هاي او نگاه ميكنم

  كه ميتواند از زمين

  هزار ريشه گياه هرزه را برآورد

  و ميتواند از فضا

  هزارها ستاره را به زير پر درآورد

  به دست هاي خود نگاه ميكنم

  كه از سپيده تا غروب

  هزار كاغذ سپيده را سياه ميكند

  هزار لحظه عزيز را تباه ميكند

  مرا فريب ميدهد

  ترا فريب ميدهد

  گناه ميكند

  چرا سپيد را سياه ميكند

 چرا گناه ميكند 
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بسينه گردا

 همرنگ گونه هاي تو مهتابم آرزوست

  چون باده لب تو مي نابم آرزوست

اي پرده پرده چشم توام باغ هاي سبز

  در زير سايه مژه ات خوابم آرزوست

  دور از نگاه گرم تو بي تاب گشته ام

 بر من نگاه كن كه تب و تابم آرزوست

  تا گردن سپيد تو گرداب رازهاست

 سر گشتگي به سينه گردابم آرزوست

  تا وارهم ز وحشت شبهاي انتظار

 چون خنده تو مهر جهانتابم آرزوست

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيگانه

 غم آمده غم آمده انگشت بر در ميزند

  هر ضربه انگشت او بر سينه خنجر ميزند

 ل بكش يا كشته شو غم را در اينجا ره مدهاي د

 گر غم در اينجا پا نهد آتش به جان در ميزند 

  از غم نياموزي چرا اي دلربا رسم وفا

 غم با همه بيگانگي هر شب به ما سر ميزند
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 باغ

 بهار ميرسد اما ز گل نشانش نيست 

 نسيم رقص گل آويز گل فشانش نيست

 ونين ابر ميسوزددلم به گريه خ

 كه باغ خنده به گلبرگ ارغوانش نيست

 چنين بهشت كالغان و بلبالن خاموش

  بهار نيست به باغي كه باغبانش نيست

چه دل گرفته هوايي چه پا فشرده شبي 

 كه يك ستاره لرزان در آسمانش نيست

 كبوتري كه در اين آسمان گشايد بال

 دگر اميد رسيدن به آشيانش نيست 

  تاره نيز به تنهاييش گمان نبردس

 كسي كه همنفسش هست و همزبانش نيست

  جهان به جان من آنگونه سرد مهري كرد

  كه در بهار و خزان كار با جهانش نيست

  ز يك ترانه به خود رنگ جاودان نزند

  دلي كه چون دل من رنج جاودانش نيست
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  غبار بيابان

  ر استبيابان تا بيابان در غبا

  چراغ چشم ها در انتظار است

  بار هر بيابان را سواري است

  غبار اين بيابان بي سوار است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سفر

  سحر خندد به نور زرد فانوس

 پرستويي دهد بر جفت خود بوس

  نگاهم ميدود بر سينه راه

  ترا ديگر نخواهم ديد افسوس
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 درياي درد

  درون سينه ام صد آرزو مرد

  ل صد آرزو نشكفته پژمردگ

 دلم بي روي او درياي درد است

 همين دريا مرا در خود فرو برد

 

 

 

 

 

 

 

 سرگردان

  دلم سوزد به سرگرداني ماه

 كه شب تا روز پويد اين همه راه

 سحر خواهد درآميزد به خورشيد

 نداند چون كند با بخت كوتاه

 

 

 

 

 

 

 

 درخت

 درختي خشك را مانم به صحرا

 ه عمري سر كند تنهاي تنهاك

 نه باراني كه آرد برگ و باري

  نه برقي تا بسوزد هستيش را
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غريو

  سحر با من درآميزد كه برخيز

 نسيمم گل به سر ريزد كه برخيز

  زرافشان دختر زيباي خورشيد

 سرودي خوش برانگيزد كه برخيز

 سبو چشمك زنان از گوشه طاق

  كه برخيزبه دامانم در آويزد 

 زمان گويد كه هان گر برنخيزي

  غريو مرگ برخيزد كه برخيز
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  هنگامه

  اي دل لبريز از شوق و اميد

  كاش ميديدي كه فردا نيستيم

  كاش ميديدي كه چون پنهان شديم

  در همه آفاق پيدا نيستيم

  گرچه هر مرگي تسلي بخش ماست

  كاندر اين هنگامه تنها نيستيم

  ر از مرگ است ان دردي كه بازبدت

  زندگي ميخندد و ما نيستيم
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 سرود آبشار

  را مگر چشمان ساقي بشكند امشب خمارم

  مگر شويد شراب لطف او از دل غبارم را

  بهشت عشق من در برگ ريز ياد ها گم شد

  مگر از جام ميگيرم سراغ چشم يارم را

   آشنا آمدبه گوشش بانگ شعر و اشك من نا

  به گوش سنگ ميخواندم سرود آبشارم را

 به جام روزگارانش شراب عيش و عشرت ياد

  كه من با ياد او از ياد بردم روزگارم را

 پس از عمري هنوز اي جان به ياري زنده مي دارد

  نسيم اشتياق من چراغ انتظارم را

  خزان زندگي از پشت باغ جان من برگشت

  خند شيرين بهارم راكه ديد از چشم در لب

  من از لبخند او آموختم درسي كه نسپارم

  به دست نا اميدي ها دل اميدوارم را

 هنوز از برگ و بار عمر من يك غنچه نشكفته است

  كه من در پاي او ميريزم كنون برگ و بارم را
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  فقير

  اي بينوا كه فقر تو تنها گناه تست

   راه راه تستدر گوشه اي بمير كه اين

  اين گونه گداخته جز داغ ننگ نيست

  وين رخت پاره دشمن حال تباه تست

  در كوچه هاي يخ زده بيمار و دربدر

  جان ميدهي و مرگ تو تنها پناه تست

  باور مكن كه در دلشان ميكند اثر

  اين قصه هاي تلخ كه در اشك و آه تست

  اينجا لباس فاخر كه چشم همه عذرخواه تست

  ر حيرتم كه از چه نگيرد درين بناد

  اين شعله هاي خشم كه در هر نگاه تست

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  دريچه

  بازو به دور گردنم از مهر حلقه كن

 بر آسمان بپاش شراب نگاه را

  بگذار از دريچه چشم تو بنگرم

 لبخند ماه را
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 خار

  من آن طفل آزاده سر خوشم

  كه با اسب آشفته يال خيال

  ن كوچه پس كوچه ماه و سالدري

  چهل سال نا آشنا رانده ام

  ز سيماي بيرحم گردون پير

  در اوراق بيرنگ تاريخ كور

  همه تازه هاي جهان ديده ام

  همه قصه هاي كهن خوانده ام

  چهل سال در عين رنج و نياز

  سر از بخشش مهر پيچيده ام

  رخ از بوسه ماه گردانده ام

 جانانم اوستبه خوش باش حافظ كه 

  به هر جا كه آزاده اي يافتم

  به جامش اگر مينوانسته ام

  مي افكنده ام گل برافشانده ام

  چهل سال اگر بگذراندم به هيچ

  همين بس كه در رهگذار وجود

  كسي را بجز خود نگريانده ام

 چهل سال چون خواب بر من گذشت

  اگر عمر گل هفته اي بيش نيست

   مانده امخدايا نه خارم چرا
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 پرده رنگين

  با شبنم اشك من اي نيلوفر شب

  گلبرگهاي خويش را شادابتر كن

  هر صبح از دامان خود خكسترم را

  بر گير و در چشمان بخت بي هنر كن

اي صبح اي شب اي سپيدي اي سياهي

  اي آسمان جاودان خاموش دلتنگ

  اي ساحل سبز افق

  اي كوه اي بلند

  راي شع

  اي رنج اي ياد

  اي غم كه دست مهربانت جاودانه

  چون تاج زرين بر سرم بود

  بازيچه دست شما فرسود فرسود

  اي خيمه شب بازان افلك

  اي چهره پردازان چالك

  وقت است صندوق عدم را درگشاييد

  بازيچه فرسوده را پنهان نماييد

 اي دست ناپيداي هستي

 نو كنبازيچه چون فرسوده شد بازيچه 

  اي مرگ با آن داس خونين

  اين ساقه پژمرده را ديگر درو كن

 اي آدمك سازان بي بك

 اي يمه شب بازان افلك

 اي چهره پردازان چالك

 من هديه آوردم بهار و بابكم را 

 دنبال اين بازيچه هاي نو بياييد

اي دست ناپيداي هستي

  با اولين لبخند فردا

خورشيد خونين را بيفروز
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 مهتاب غمگين را بياويز

 در پرده رنگين تزوير

 با نغمه نيرنگ تقدير

 چون هفته ها و ماه ها و قرن ها پيش

  اين آدمك هاي ملول بي گنه را 

 هر جا به هر سازي كه ميخواهي برقصان

 تو مانده اي با اين همه رنگ

 من ميروم با آخرين حرف

  اي خيمخ شب باز

 اين خكدر غربت غمگين و دردآلود

 آزاده اي زنداني تست

 قرباني قهر خدا نامش محبت

  زنجير از پايش جدا كن 

 او را چو من از دام تزويرت رها كن

 همراه اين آزرده درد آشنا كن
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 شكوفه اي بر شراب

  چو از بنفشه بوي صبح برخيزد

  هزار وسوسه در جان من برانگيزد

  كبوتر دلم از شوق ميگشايد بال

  كه چون سپيده به آغوش صبح بگريزد

  دلي كه غنچه نشكفته ندامتهاست

  بگو به دامن باد سحر نياويزد

 فداي دست نوازشگر نسيم شوم

  كه خوش به جام شرابم شكوفه ميريزد

  تو هم مرا به نگاهي شكوفه باران كن

  در اين چمن كه گل از عاشقي نپرهيزد

  لبي بزن به شراب من اي شكوفه بخت

 كه مي خوش است كه با بوي گل درآميزد
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 از خدا صدا نميرسد

  اي ستاره ها كه از جهان دور

  چشمتان به چشم بي فروغ ماست

  نامي از زمين و از بشر شنيده ايد

  درميان آبي زالل آسمان

 موج دود و خون و آتشي نديده ايد

 اين غبار محنتي كه در دل فضاست

 ي كه در فضا رهاستاين ديار وحشت

 اين سراي ظلمتي كه آشيان ماست

  در پي تباهي شناست

  گوشتان اگر به ناله من آشناست

 از سفينه اي كه مي رود به سوي ماه 

از مسافري كه ميرسد ز گرد را ه

 از زمين فتنه گر حذر كنيد 

 پاي اين بشر اگر به آسمان رسد

 روزگارتان چو روزگار ما سياست

ره اي كه پيش ديده منياي ستا

 باورت نميشود كه در زمين

 هركجا به هر كه ميرسي

 خنجري ميان پشت خود نهفته است

پشت هر شكوفه تبسمي

خار جانگزاي حيله اي شكفته است

 آنكه با تو ميزند صالي مهر

 جز ب فكر غارت دل تو نيست

  گر چراغ روشني به راه تست

چشم گرگ جاودان گرسنه اي است

  ستاره ما سالم مان بهانه استاي

 عشقمان دروغ جاودانه است

 در زمين زبان حق بريده اند

  حق زبان تازيانه است

 وانكه با تو صادقانه درد دل كند

 هاي هاي گريه شبانه است 

 اي ستاره بورت نمي شود
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  درميان باغ بي ترانه زمين

 ساقه هاي سبز آشتي شكسته است

  فسرده استالله هاي سرخ دوستي

  غنچه هاي نورس اميد

  لب به خنده وانكرده مرده است

  پرچم بلند سرو راستي

  سر به خك غم سپرده است

 اي ستاره باورت نميشود 

 آن سپيده دم كه با صفا و ناز 

 در فضاي بي كرانه مي دميد

 ديگر از زمين رميده است

 اين سپيده ها سپيده نيست

 ترنگ چهره زمين پريده اس

 آن شقايق شفق كه ميشكفت

 عصر ها ميان موج نور

 دامن از زمين كشيده است

  سرخي و كبودي افق

 قلب مردم به خك و خون تپيده است

 دود و آتش به آسمان رسيده است

 ابرهاي روشني كه چون حرير

 بستر عروس ماه بود 

 پنبه هاي داغ هاي كهنه است

 اي ستاره اي ستاره غريب

  مگوي و از زمين مپرساز بشر 

 زير نعره گلوله هاي آتشين

 از صفاي گونه هاي آتشين مپرس

 زير سيلي شكنجه هاي دردنك

 از زوال چهره هاي نازنين مپرس

 پيش چشم كودكان بي پناه 

  از نگاه مادران شرمگين مپرس

  در جهنمي كه از جهان جداست

 در جهنمي كه پيش ديده خداست

  و كوه نعش هااز لهيب كوره ها

  از غريو زنده ها ميان شعله ها

  بيش از اين مپرس
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بيش از اين مپرس

اي ستاره اي ستاره غريب

ما اگر ز خاطر خدا نرفته ايم

پس چرا به داد ما نميرسد

ما صداي گريه مان به آسمان رسيد

از خدا چرا صدا نمرسد

بگذريم ازين ترانه هاي درد

اي تلخبگذريم ازين فسانه ه

بگذر از من اي ستاره شب گذشت

قصه سياه مردم زمين

بسته راه خواب ناز تو

ميگريزد از فغان سرد من

گوش از ترانه بي نياز تو

اي كه دست من به دامنت نمي رسد

اشك من به دامن تو ميچكد

با نسيم دلكش سحر

چشم خسته تو بسته ميشود

بي تو در حصار اين شب سياه

ده هاي گريه شبانه امعق

بر گلو شكسته ميشود

 رشب به خي
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