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  گناه دريا:  كتاب عنوان

  فريدون مشيري : سندهينو

  

     نما آمده ايم تا از دل خستگي هامان بگوييم و از دلشكستگي هاما

www.Asheghoone.com  
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  ايگناه در

  

   وجودياي صدف ها كه به درچه

  ي هنري نشناخته از بننگ

  ازين ي هر درگهشان رويسو

   مننهيري دشمن ديزندگ

   و شب با من دارد سر جنگروز

   افشان گهر آورده به چنگدامن

   بودي هاشان ز گهر خالنهيس

  ي گهري بنيشرم نكرده از ا

   به نازندي گشانهي جا سهمه

   مننهي انداخته در سچنگ

   تنگنهي نفس از صدف سهر

   به سنگدهيهمه كوب...  گهرها وان
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  ه هانغم

  

   كه از درد عشقديدل از سنگ با

   عشق او چنگ اندوه ساختمرا

   نبوددمي لب جز سرود امبه

   دل به آهنگ او خو گرفتچنان

   سرونوشتي چنگني دانم اينم

   نغمه هاني كشانندم اي مكجا

  غي جهان بر گرفتم درني از ادل

  ي لحظه زندگني واپسني ادر

   شرابي كرده امشب هوادلم

   در آن رقص مرگمني كه بيشراب

   وارهم از غم عشق اومگر

   نغمه ماتم استي زندگهمه

  ستي دلم سنگ ناي خداننالد

  ستي چنگ آهنگ نني جز غم در اكه

   چنگ خاموش كردني بانگ امرا

   آهنگ خود را فراموش كردكه

   خواهد از جان فرسوده امي مچه

   نخواهند آسوده امكدمي كه

   به جان آتش عشق اوستهنوزم

   آرزوستكي نهي سني در اهنوزم

   كه از جان برآرد خروشيشراب

   بهوشابمي كه هرگز نيشراب

   چنگ راني نشنوم بانگ امگر

   ناخوش آهنگ راني خواهم اينم
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  آتش پنهان

  

   فسرددي آتش خورشيگرم

  ري پي چنگني خسته اپنجه

   زمانراهي مرده به بيزندگ

   خندد مهري به افسوس نمجز

   سحرني غمگدهي در دباز

   لبخند غروبي در سردباز

   ها مضطرب از جنبش بادشاخه

   سوخته از بوسه مرگبرگها

   خاموشي كند باد خزانيم

  ندي مرگ است و ز پا ننشدست

   لرزدي از نام خزان مدلم

   من آتش پنهان من استشعر

  اتي حزيي پاي رسد سرديم

   ام نشكفته به كامغنچه

   زد به جهان رنگ دگرمهرگان

   و آهنگ دگر زدگري دره

   كوتاهي افسانه هستكرده

   تابد ماهي به اندوه نمجز

  داستي پعتي طبماري بروح

   هاستي خفته ز نكامرازها

  زندي پرهي مختهي هم آودر

  زنديري تك از شاخه فرو متك

   سركش تابستان راشعله

   نبرد بستان راغماي به تا

   من زاده تابستانمزانكه

   و شب شعله كشد در جانمروز

  ستي نزي بالخلي سنيا تاب

  ستي نزميي پايلي سطاقت
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  سرگذشت گل غم

  

   كردم بازدهي دهر دنيتا در ا

   شدداي لبم تا كه خنده پبر

   ازودي چه بر من زمانه مهر

   نشستنهي ساني جان در مهمچو

   پژمردمي بهار جوانچون

   هستي دلم را چو روزگار شكستاي

   نگاهنهي كنم چون درون سيم

   استشيه خو غم مست جلوگل

   ماتم بودي تنگنايزندگ

   من كاشتنهي را به سي گلاو

   غم در دلم شكفت به نازگل

   وا شدي او هم به خنده اگل

   بوديبي غم را از آن نصگل

  وستي عمر ما به هم پرشته

   گل ز غصه خواهد مردني اگفتم

  

   آهنمي بخت بد چه بني از اآه

   استشي نفس تازه روتر از پهر

   غم بودنيهم گلزار او گل

   بهارش خزان نخواهد داشتكه
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  رياس

  

   دهم به گوشه زندان سرنوشتي مجان

   خورمي نمي بر دو روزه هستافسوس

  

   گرانبار جانگدازي هاانهي تازبا

   نداده استبمي نگر كه فرمي سختجان

  

  ي به دل ز مرگ ندارم كه زندگيميب

  اتي مالل آور حي به من تنگناگر

  

  بي نسپارم به صد فريگ دل به زندتا

   به اشككنمي صبح و شام چهره نهان مهر

  

  ختي توان گري سرنوشت از تو كجا ميا

   دم مرا به گوشه راحت رها مكنكي

  

  اي سرنوشت مرد نبردت منم بيا

  غي شكنجه خدا را مكن درني از اشادم

  

   من در نبرد تستي سرنوشت هستيا

   كه دست مرگ ز بندم رها كندنيمنش

  كنمي او خم نمانهيه تاز را بسر

   كنمي سراچه ماتم نمني برايزار

  

   آنكه روح مرا رام كرده استپندارد

   نام كرده استشي كه زندگي بندگنيا

  

   به جام مني شرابختي زهر غم نرجز

   نفس زده باشم حرام منكيآسوده 

  

   نگاه راي پوشم از كرشمه هستيم

   و ماه رادي ننگرم تبسم خورشتا

  

   برده امادي خود از ناي راه آشمن

   من تالش كن كه بدانم نمرده امبا

  

   ام هنوزفتادهي دگر بزن كه نيزخم

   خود بسوزدادي مرا در آتش بروح

  

   جاودانه راي من ببخش زندگبر

   راانهي بزن به شانه من تازمحكم
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  شباهنگ

  

   منيباور نداشتم كه گل آرزو

   پرستمتي همه هنوز به جان مني ابا

  

  ني واپسداريهنوز به د نمتي بيم

   نداشتميي كه من به جز تو خداغافل

  

   تو در چشم او نكوستي دل خطاچارهيب

   آرزودي و خورشامدي ما نيفردا

  

   شباهننگ ماتممشي گور عشق خوبر

   صحبت محبت من باورت نبودتو

  

   كه در تو بوديي خداي آن صفاپاداش

   توادگاري ام غم تو نهي به سماند

  

   اجلي ساقياده ام ا ز پا افتگريد

   پناه من آغوش باز كنني آخريا

   تو بر خك اوفتدني دست نازنبا

   پك اوفتدني اهللا اگر كه عشق چناي

  

   خدا نخواستدونيفر:  كه ي درآمدانيگر

   چرا نخواستي و درد نگفتغي دراما

  

  هر آنچه كه او كرد خوب كرد:  به من ديگو

  آنگه غروب كرد  زد و ي ادهي سپتنها

  

   كنمي عزا سر نمي چرا نوايندا

   كنمي ز تو باور نمي ترك دوستمن

  

   بادادگاري ترانه ترا ني واپسنيا

   باداري غمت مباد و خدا با تو هرگز

  

   به كامم شراب رازي تشنه ام برلب

   ننگرم پس از رخ او آفتاب راتا
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  دهيگل خشك

  

  دي خورشي نگه سرد من به گرمبر

  دا را چشمه ام چه سود خني اتشنه

  

  ي و برق نگاهي ادهي گل خشكجز

   كه از كنار تو رفتمني شب غمگزان

  

   من بودي هستي بهاباي گل زيا

   تنها چه اشك ها فشاندمگوشه

  

   شرح حال دلم بوددهي گل خشكآن

  مي به تو درمان درد از كه بجوجز

  

  رزمي نچي ام به هدهي گل خشكمن

   زند كه عشق نورزمبمي نهمرگ

  

  گر چه شكسته است دلم ادي اميپا

   پر دردنهي كشم ز سي مي نفستا

  اهتي نگرد هر زمان دو چشم سيم

   مرا نه تاب نگاهتشبنم

  

   ندارمادگاري گوشه ني تو در ااز

   نفس از دست غم قرار ندارمكي

  

   تو بردمي ز كوي ادهي گل خشكگر

   فشردمنهي را به سدهي گل خشكوان

  

  مي با تو چه گوشي دل پر درد خواز

   مخوانمشي به خوتمير آن نس دگمن

  

   دهد كه مهر ببندمبمي فرعشق

  

  

   دراز استشهي جان همي تمنادست

   تو باز استي من به روني خدا بچشم

  

  



  

  9                                                                                                                           1335 - فريدون مشيري –گناه دريا 

com.Asheghoone.www  

  

  بعد از من

  

  ي به دنبالت كشانديمرا عمر

   دفتر دل را و افسوسيربود

   عاقبت دل بر منت سوختگرفتم

  ي آخر نگفتي از من ولگذشت

  

  ينشاندكستر ا به خسرانجامم

  ي دفتر نخواندني هم از اي سطركه

  ي هم فشاندي از مرگم سركشپس

  ي كه مانددي بعد از من به امكه
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  پرستش
  

   راي ، خدانيري شب ، به پاس صحبت ديا

  اقي كشم از درد اشتي او بگو چه مبا

  

  ني دل ، چنان بنال كه آن ماه نازنيا

  ن چند بسته مرگ كمر بر هالك مهر

  

   كندي چه ميي شعر من ، بگو كه جدايا

   چنگ غم ، كه از تو به جز ناله بر نخاستيا

  

   آسمان ، به سوز دل من گواه باشيا

   خبر كه شب همه شب دور از آن نگاهيدار

  

   روشنان عالم باال ، ستاره هايا

   درنگي بدي جان من ز من بستاناي

  

   ، مگر خدا به دل اندازدش كه منيآر

   ز ساز منزدي تلخ نريها ناله جز

  

   اگر پرستش او شد گناه منآخر

   مني و آرزوي نه عشق و زندگتنها

  

   مرا به مهر و وفا آزموده استيعمر

   وفا كندي است به عهدلي مازي ناو

  مي شب زنده دارتي او بگو حكابا

  مياري وفا كند ، بشتابد به ديشا

  

   شود ز رنج من و عشق پاك منآگه

  

  

  ير دل سنگش اثر كن بكن كه ديكار

  ي كنشتري بني بزن كه ناله از ايراه

  

  ختمي گراباني دست غم به كوه و بكز

  ختمي شمع سوختم و اشك رمانند

  

  دي جگر كنني به حال عاشق خونيرحم

  دي و خدا را خبر كندي پا فرانهاي

  

   برمي نميي آه و ناله راه به جانيز

   بر لب آورمي حال دل اگر سخناز

  

   ، همه ، چشمان مست اوست گناه منعذر

   دست اوستندهي من است كه آي هستاو

  

  ي كه كنم رو به هر درمي من آن نداند

  يگري عمر د- اگر خدا بدهد - اما
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   مردهميشمع ن
  

  

  مي نشسته ااي بوم بر خرابه دنچون

   رنجاري دني ماتم و در اي سراني ابر

  ستي ما را غم خزان و نشاط بهار ن

   مقصد كوته است دست ما ز دامنگر

   مرگ رامي منتظر نگذارچي هتا

  مي نبوده امني ز موج حادثه اكدمي

   و همچناندمي عمر جز مالل نداز

   به جان و خنده به لب در بساط دهرآتش

   ما ببخشزي غم انگي نواني گل بر ايا

   به بام قصريياي همچو ماهتاب بتا

   نظر به ماكي ي با هزار ناز كنتا

   به كنج غمدوني فر مرغ پر شكستهچون

  مي زمانه را به تماشا نشسته ااهل

  مي نشسته اجاي بسته و بدي امخوديب

  مي همچو خار به صحرا نشسته اآسوده

  مي نه از پا نشسته امي پا فتاده ااز

  مي نشسته ااي بسته مهشي رخت خوما

  مي نشسته ااي و بر لب درمي چون ساحل

  مي بسته به فردا نشسته ادي امچشم

  مي نشسته اباي مرده چه زميع ن شمچون

  مي و تنها نشسته ادهي بري عالمكز

  مي در دل شب ها نشسته اهي سامانند

  مي و هزار تمنا نشسته اكدلي ما

  مي نشسته اباي و شكدهي پر كشري زسر
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  پرستو
  

  

   سر زدديستاره گم شد و خورش

  يي آرزوي آن صبحم ثفادر

  

   خكني و از دام امي باشپرستو

   گردوناني پاي انداز ب چشمز

  

  ي باشم و از بام هستپرستو

   شادي سر كنم با خاطريسرود

  

  ي به بامي باشم از بامپرستو

  يدي را برم هر جا نوبهاران

  

   ز حالمي اگر پرسي هم روزتو

  يري پروا كنم بر من نگوگر

   به بام خانه پر زدييپرستو

   را رنگ سحر زدشهي اندشب

  

   بام افلكي پر به سوميگشا

   طربنكيياي به دنزمي آودر

  

  ي شوق و مستي نغمه هابخوانم

  ي پرستيآزاد  عشق و سرود

  

  ي سالممي صبح را گويصفا

  يامي را دهم هر سو پجوانان

  

   بامت ز حال دل بنالملب

   به بالمي سنگي ترسم زني مكه
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  آفتاب پرست
  

  

  در خانه خود نشسته ام ناگاه

   به دور افكنتي جامه عارنيا

  زميكه مگر ز مرگ بگر خواهم

  رمي گي ز دست مرگ ممانهيپ

  زي هول انگاريآن دور در آن د

   بر لب من نهاده كژدمهالب

   شب كه تنها مرگمهي ظلمت ندر

   مار و مور و كژدم راومانده

   استيي الشه غوغاي دو به رويروز

   چندي مرگ خارمي ز نسديرو

   نگذشته استخوان منيسال

   انجامي خاطر روزگار بوز

  ي هستي رهگذران واديا

   خفتدي سرد گور بانهي سبر

  زي ز جا برخدمي و گوديمرگ ا

  زي باده جانگزا به كامت رنيو

   كشد در آغوشميدد و م خنيم

   نوشمي لرزم و با هراس ميم

   روح فسرده خفته در گورميب

   مار و طعمه مورمچهيباز

  داري دخمه ها بي به روبنشسته

   كشد كفتاري كاود و زوزه ميم

   كند غوغاي سكوت مآنگاه

   رخ آن مغك وحشت زاپوشد

   دامن گور خك خواهد شددر

   قصه دردنك خواهد شدنيا

  ادي زنم فري م وحشت مرگاز

   داددي لحظه به مار بوسه باهر
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  ي چه سرنوشت جانسوزي وايا

  ي روزه عمر با همه تلخده

   گور چگونه رو نگردانماز

   اگر به مرگ رو كردمي روزمن

   جان بخشمي هواني تشنه امن

  زمي برخامدستي مرگ نتا

  

  

   استني تلخ ما اثي حدنستيا

   استنيري شمي اگر دهانصاف

  من عاشق آفتاب تابانم

  مانمي پششتني كرده خواز

  زميي بهار و پاني اوانهيد

  زمياوي بي دامن زندگدر
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  سكوت

  

  ي به زاري ناليدال شب ها نم

  سر كن ناله ي صاحب درد بودتو

   استي دل كه رنجت شادماني ابنال

   آندم كه چنگ نغمه سازتاديم

   آندم كه عود تار و پودتاديم

  زدي خواهم كه از او درد خيدل

   سكوت جانگزا رايادي فربه

   نمانده استادتي فرياري گر و

   خاطر دل ها ز درد استيصفا

  ي گذاري مني راحت به بالسر

  ي نداريدرديخبر از درد ب

   استي دل كه مرگت زندگاني اريبم

  يي نوازديانگي بر ني دردز

  يي آشناي در هوانسوزد

  زدي عشق ورزد اشك ربسوزد

   و هو كنيبهم زن در دل شب ها

   پنهان در گلو كنهي گرناي مچو

   درد همچون گور سرد استيدل ب
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  معراج

  

   هاستديآنجا چشمه خورش: گفت 

   جوشان فضا استانوسي اقموج

   استگري ديباالتر جهان : گفت

   انتهاستي دشت آسمان بپهن

  ستيباالتر از آنجا راه ن : گفت

   معراج ما عرش خداستنيآخر

   شدرهي خگانمي در دي الحظه

  از چشم شاعر كن نگاه : گفتمش

   هادي از چشمه خورشدورتر

   هم باالتر از عرش خداباز

  

  آسمان ها روشن از نور و صفا است

  التر كجاستبا:  من گفتم كه باز

   جداستي كز عالم خكيعالم

   من گفتم كه باالتر كجاستباز

  استي آنجا بارگاه كبرزانكه

  باالتر كجاست:  گفتم كه بازمن

   ها بس نارساستشهي اندنيا : گفت

   خطاستي كه گفتاريتا نپندار

   انتهاي عالم بني از ابرتر

   پرواز مرغ فكر ماستعرصه
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  زييغروب پا

  

  زيي افسرده پاني از ا خون شددلم

   سخت محنت بار دارديغروب

  

   ستي رنج زندگاني افزاشرنگ

  افق در موج اشك و خون نشسته

  

   استني بر جبني و گلزار را چگل

   بال در بالي وحشييپرستوها

  

  ي نور زندگاندي در خورشنه

   ها خنده بر لب فسردهفلق

  

   خروشند از سر كاجي مكالغان

  هدي در پناه هم خزدرختان

  

   از باد غضبنكيلي گل سخورد

   را لرزه ها در تار و پود استچمن

  

   بردهادي از ي خرمگلستان

   مرگ در گرد و غبار استنشان

  

   رانواي كودكان بنمي بچو

  ي با صد ناله نانابندي مگر

  

   كوهنهي باال كنم از سيسر

   شكافد آسمان راي ماهم

  

  

  زي غم انگزيي افسرده پاني ااز

   درد است و با دل كار داردهمه

  

   ستي او چون غم من جاودانغم

   جامش شكستهختهي رشرابش

  

   استني گل نگاه واپسنگاه

   را كرده دنبالي مبهمديام

  

  ي در مهتاب شور شادماننه

   ها عقده در هم فشردهسفق

  

   شد گلزار ها تاراج تاراجكه

  دهي بامها گردن كشي روز

  

  خك افتاده بر ي گليلي هر سبه

   ها كبود استيلي ز سمي مررخ

  

   هر جا برگ گل را باد بردهبه

   آبشار استي غم نواثيحد

  

   رااي بندند راه اغني مكه

  ي جان فرسا مكاني سرماني ادر

  

   اندوهياي كوه غم و دردلم

   نشان راي نشان بدي جومگر
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  ي به زارزدي دامانش درآوبه

  ديباز گو ناني تلخ اثيحد

  

  مي گلوردي گي بغض ممي گوچه

   راهمهي نگاه از نديفرود ا

  

  زي وحشت انگي تند بادبينه

   باراني خروشم هاي ميبسخت

  

   پناهان را نظر كني ببرهنه

   چه حاصلرانتري ورانهي ونيشد ا

  

   بر دانه در خكي دهي كه جان متو

   ما را شستشو كني دل هاغم

  

  ي برگ و باري بنهمهي زبنالد

  دي معما باز جوني اديكل

  

  مي با كه بگومي با او نگواگر

   دست وصل كوتاهست كوتاهكه

  

  زي بالخي همراه بارانرسد

   برگ و باراني ز ما بي خواهي مچه

  

   قدم آهسته تر كني وادني ادر

   تر چه حاصلشاني شد پرشانيپر

  

   پكي كني از چهر گل ها مغبار

   ما سعادت آرزو كنيبرا
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  بازگشت

  

  يگ زندي و غوغايدور از نشاط هست

   سكوت سرد و گرانبار را شكستآمد

   كه در گور سرد دلدي امني به اآمد

  اقي بود و آن نگاه پر از شوق و اشتاو

   ظلمت ماللنيآمد مگر كه باز در ا

   سراغ شعررمي كه من دوباره بگباشد

   نگاه راني نخستي مگر صفاگفتم

   رااقي جان سوخته از اشتمهي ننيو

  نده بود مارهي او خدهي من به دچشمان

   زبان دليي خداي از آن صفايآه

  دي بركشنهي عشق مرده سر از سناگاه

  آنگاه سر به دامن آن سنگدل گذاشت

   شوق و همان شور و التهاببي آن لهباز

   هر كدام رفته به دنبال سرنوشتما

  

   با سكوت و خلوت غم خو گرفته بوددل

   خلوت اندوه را ربودي صفاآمد

  يشانه ا نابدي ز عشق رفته بديشا

  ي بودم و سكوت و غم و جاودانه امن

   كند به نور محبت چراغ منروشن

   سراغ منردي كه مرگ بگشتري بزان

   غمزده اش جستجو كنمدگاني ددر

   از حرارت آغوش او كنمخكستر

   عشق كهن در نگاه ماادي ديرخش

   گواه ماني از آن نگاه نخستياشك

   به دامنميميتي همچو طفل ختيآو

   منمنيا: از سر حسرت كه  دي كشيآه

   چه سودي آن سرود مهر و محبت ولباز

   او نبودگري آن نبوده ام و او دگري دمن
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  آن روز شاعرم

  

   منثي آنكه بماند حديگفتم برا

   از سرود عشق نخوانم به روزگارريغ

   نواختي محبت نمي بجز نواچنگم

   ز هر كناردمي كه شنني آفراريبس

  ل حال راآتش زدم ز سوز سخن اه

   رومي شبه ره صد ساله مكي دنديد

   گذشتگاني بناالي درخكندند

   و مرددي بر كشي شعرشان نفسفانوس

  ستي نشاط ني گلشن خزان زده جانيا

   كه مدح نگفت و ثنا نخواندي كسنجايا

   ز چنگ دلمي هزار نغمه سرارميگ

  ني احي مدمي روز شاعرم كه بگوآن

  نمآن به كه نغمه ها ز غم عشق سر ك

   كنمشتري درد عشق سوز سخن بوز

   سرودي نمي عشق سرودري به غطبعم

   كس كه نغمه گرم مرا ستوداريبس

   خار راه بوداني زبان مدعاما

   چشم تنگشان هنر من گناه بوددر

   خود ستاره هفت آسمان شدندشي پدر

   جاودان شدندي روشنپنداشتند

   هنران بار خاطر استي به شهر بشاعر

   نتوان گفت شاعر است اگر شوديسعد

   هزار پرده برآرم ز تار جانرميگ

   آنيآن روز شاعرم كه بخوانم ثنا
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   شاعريشب ها

  

   از توچالي وزد باد سرديم

   و مهتاب و كوهسار بلندبرف

  شي كه در دل خوي بر عاشقخاصه

   آن كس كه درد من داردداند

  ييناي آسمان ميساق

  ييباي گاه سكوت و زجلوه

  يياز تنهامن و آغوش ب

   عاشقيماه مانند دختر

   استي او گرم گوهر افشانچشم

  دي از خورشي درد دوراييگو

   او هم چون من گرفتار استآه

   راي كرد هستجادي اآنكه

   راي نقش خود پرسترقم

   راي دسترهي نشان داد چتا

   سوزدي چراغ مي اتاقدر

  شهي غرق بحر انديشاعر

   روحش به عالم ملكوترفته

   دارديالم عشق عخلوت

  زي خاي و روقي عمي سكوتدر

  زي انگالي كند خي ها مجلوه

  زيدارد از عشق خاطرات عز

  ب نشاط در جام شب شراخورده

   آرام خانه ها خاموششهر

   سپهر كبودني اري شب زمهين

   سوزدي چراغ ميدر اتاق

   به دامان آسمان داردسر

   باردي دل شب ستاره مدر

   آزاردي شب ممهي را نماه

   جهان به خاطر عشقني اديآفر

   زند برآبي مگر آدما

   آتش به كائنات افكندعشق

   چه ها كه نكردي دل شاعربا

  محنت كنده ز ي فقركنج

   پركندهيكاغذ و دفتر

   خكدان كندهرهي تني از ادل

  باي زيرخي پري رونقش
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   صفحه دل اوستنقشبندان

   بخش و شمع محفل اوستيروشن

   جا هر زمان مقابل اوستهمه

   در دل شبدهي رنجشاعر

   تنهاي عشق بر تناييگو

   حسرت افتادهياي به دردل

   سوزدي ماقي تب اشتدر

   چكد اشك غم به دامانشيم

   درمانشستي كه ني عشقدرد

   كند جلوه در شبستانشيم

  ن به دست آمد دوست چودامن

  دي سرمست از شراب امگاه

   تلخ و فراقي از رنج هاگاه

   هستيي و هوي هست هايتا دل

   مغرب ماهي خرامد به سويم

  اهي شمار كرده سي بيكاغذ

   كند همچنان نگاه نگاهيم

  

  

   مرموزي از تبسميپرتو

   هاله نوراني ميدگانيد

   دوست جلوه گر استي طرف روهر

   در پنجه غم افكندهپنجه

   و رنج عالم افكندهمحنت

   به گرداب ماتم افكندهجان

   تا به سر چون شمعي پاسوخته

  ي درد نكام گذارد زيم

   شعر با جمال و جاللدختر

   از شراب سخني كفش جامدر

  دي گوي به صد شوق راز مدل

  دي گوي دلنواز مي انغمه

  دي گوي جانگداز مي اقصه

   از توچالي وزد باد سرديم

   در سكوت و خلوت شبيشاعر

  باي زيرخي نگاه پربه

   دم استدهي سپينروشني اآه
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  آسمان كبود

  

  زيخواب برخبهارم دخترم از 

   غنچه نازي اقبال من اگل

  

   دخترم آغوش وا كنبهارم

   بگذشتزي مالل انگزمستان

  

  اهوستي دخترم صحرا هبهارم

  استي آسمان همرنگ دركبود

  

   دخترم نو روز آمدبهارم

   او راي كن تبسم هاتماشا

  

  عتي دخترم دست طببهارم

  ي از هر گلش جوشد بهاروگر

  

   دخترم چون خنده صبحبهارم

   از دورنمي بي مشتني چشم خوهب

  

  زي برانگي بزن شوري خندشكر

  زيامي آمد تو هم با او ببهار

  

   از هر گوشه گل آغوش وا كردكه

   خنده بر لب آشنا كردبهاران

  

   پر و بال پرستوستري زچمن

   تر از اوستبايكبود چشم تو ز

  

   بر رخ مردم كند گلتبسم

   كن كه خود را گم كند گلتبسم

  

  رها گوهر ببارد از اباگر

  اردي تر نباي از تو زيبهار

  

   دمد در خنده توي ميديام

   توندهي دلكش ابهار
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  وانهيد

  

   آتش بر افروختي اوانهي ديكي

   بردي خكسترش را باد مهمه

  

   عشق جانسوزي اي همچون آتشتو

   آتش پرستموانهي آن دمن

  

   آتش به عود استخوانمبزن

   هايوانگي دني چنني با اخوشم

  

   رفتنادي از مردن و از ري غهب

  مي نداري عالم سرانجامنيدر ا

  

   روزانرهي همچو آه تيبيله

   آتش بزن خكسترم كنايب

  

   را سوختشي آن هنگامه جان خودر

   بردي ماديوجودش را جهان از 

  

   مرد آتش افروزوانهي آن دمن

   آتش خوشم تا زنده هستمني ادر

  

   ز جانمزدي عشق برخي بوكه

  ي به آن فرزانگ خندمي مكه

  

   گشتن و بر باد رفتنيغبار

  مي نداري ؟ كه فرجاميچه فرجام

  

   عشق و جانم را بسوزاني ابساز

   زرم كنيي در بوته هستمسم
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  چشم من روشن

  

  دي پرسي دوست نخواهيآخر ا

   در آتش و خكستر شدسوخت

   نشستنهي ماتم شد و بر سداغ

   همه عهد فراموشت شدآن

  ده در ظلمت غم به لب آمجان

   عشق مرا خواهد كشتني اآخر

   مشكندونيدل پر درد فر

  

  دي چه كشتي روي دل از دوركه

  دي تو به دادش نرسيوعده ها

  دي حسرت شد و بر خك چكاشك

  دي تو سپي من روشن روچشم

  دي صبح امي اي به دادم رسيك

  دي دي داغ مرا خواهعاقبت

  دي خدا بر تو نخواهد بخشكه
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   مني هايدي نا امدي اميا

  

   به نازچدي پي مدي تن خورشبر

   دشتي خشك در پهناي درختتك

  

  ي روشني كبود آسمان هااز

   افق بر الله سرخ شفقدر

  

  شي دود شب آغوش خودي گشايم

   دود در كوچه هاي مي وحشباد

  

   سكوتي خوابد به الالي مشهر

   نرمك باده مهتاب رانرم

  

  پهر سي به پهناي شب ابرمهين

  ري كاج پي خندد به روي مجغد

  

   سردي شب هاني اكيدردل تار

   چشمان تو همچون آفتاببرق

   رنگ غروبيلوفريچادر ن

   تنگ غروبني ماند در اي متشنه

  

   جانب آفاق دورزدي گريم

   چكد از ابرها باران نوريم

  

   به برردي گي را تنگ ميزندگ

   شكد از بام و دري سر ميرگيت

  

  ن بر بام شب نجوا كنااختران

   درون جام شبزدي ري مماه

  

   تازد به ماهي رسد از راه و ميم

  اهي سي ماند و شامي ميشاعر

  

   مني هايدي نا امدي اميا

   مني درخشد بر رخ فردايم
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  يي طاليدروازه 

  

   كوره راه گمشده سنگالخ عمردر

   و ماه روز و شب از چهره زمانديخورش

  

   پر ز داغيا بس به سنگ آمده آن پيا

   گذشته بسته بر او راه بازگشتچاه

  

   سحري بي نشسته در دل شبهارانيح

  كام از عطش گداخته آبش ز سر گذشت

  

   ز بام عشقي سو زنان ستاره كورسو

   خسته را به ظلمت آن راه ناشناسنيو

  

  دي رهگذر منم كه همه عمر با امنيا

   همه كوشش كه دست مرگني چه سود زاما

  

   ز سرنوشتيسته چه نال رهنورد خيا

   آن را نگاه كنيي طالدروازه

  

   به راهكشدي نفس زنان تن خود ميمرد

   پناهي مرد بني به ارهي خدهي دو دهمچون

  

   بس به سر فتاده در آوش سنگ هايا

   درنگ هااهي كرده با سكوت سخو

  

  دي امي بي فرداي در پدهياندويگر

  دي جانش به لب رسامدهي به سر نعمرش

  

   و مرددي دماهشيان پخت س آسمدر

   جاودان سپرديرگي به دست تتنها

  

   به صد غرورمي به بام دهر برارفتم

   تنگ گوربي كشد مرا به سراشي مخوش

  

   ترا به منزل راحت رسانده استگريد

   نمانده استي شهر مرگ راه درازتا
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   رنجني آخريبرا

  

   رنجني آخريا

   به در كوفتي مشتني خشمگيناگاه دست

  كم سرد و نمنيمي جانم از نسديزلر

   ناخوانده مرگ استني ادانستم

   بودمدهي او را داريبس

   تلخم در گلو مرداديفر

   دشت ها در كوه هادر

   هايرگي خون در تي هااي دري روبر

   كام اوهامدر

   مرا در بر گرفتندداني جاويشبها

   خكنهي خفته ام بر سمن

   رنجني آخري اي تو تنها مانده اكنون

  زي من بپرهزا

   دست تو كوتاه شد از دامن منگر

  امرزي بمارميبا روح ب

   انتظارتدمي كشي تنها ميتنها

  ختي فرو ريكي در كام تاروارهايد

  ختي در من درآوي دستنگاه

   با من آشنا بودشي پي سالهااز

   دانم كجا بودي نماما

  ظلمت ها فرو برد  خود مرا در كامبا

   ژرف و خاموشي دره هادر

  كي سرد و تاريخلوت گردابها در

   آرامياهاي ساحل متروك دردر

   رنجني آخريا

   باد شد آن خاطره از رنج خرسندبر

  زي برخزيبرخ

   گور وحشت زا حذر كنني از ازيبرخ

   سفر كنميهاي بال آرزوي روبر

  وندي عشق نكامم بپبر
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  ديگل ام

  

   بهار است و باده باده نابي هواهوا

  داستي پيختيه ر ندانم چالهي پني ادر

   آفتاب صبح بهاري من اي روفرشته

   شراب عشق بجوشي ما اي جام هستبه

   من امشب شكفته در بر مندي امگل

   شددي خرابه باني نه خك ره امگر

  

   و جرعه جرعه شرابمي خنده خنده بنوشبه

   خوش به جان هم افتاده اند آتش و آبكه

  ابي درني آب آتشني از اي به جاممرا

   چراغ ماه بتابيساده ما ا بزم به

   چشم سرنوشت بخوابي نفس اكي و ايب

   جهان خرابني از اميري كه كام بگايب
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  كستراخ

  

   پر كن از بوسه ها ساغرميشب

  شتنيآغوش خو  را بسوزان در تنم

  

   همچون جان در برماي بي نرمبه

  كسترما خابندي نفردا
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  درد

  
  

   سرد دارمي آهنهين سدرو

  ندانم عاشقم مستم چه هستم ؟

  

   زرد دارمي پژمرده رنگيرخ

   پر درد دارمي دانم دليهم
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  تنها

  
  

   مانند من تنها نمانديكس

   كاروان هاي را در قفاخدا

  

   وانماندي راه زندگانبه

   جا نمانداباني در بيبيغر
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  گرفتار

  
  

   چشم ترم رانيب خشكم ببل

   قفس مردني اي در تنگنادلم

  

   از باده پر كن ساغرم راايب

   پرم رايي آن دم كه بگشاديرس
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  مانيپش

  
  

   تو بودم تا نفس بودوفادار

   را بازگرداندلم

  

   خار و خس بودنتي همنشغايدر

   جان سوختن بس بود بس بودنيهم
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   سامانيشق بع

  
  

   ؟ستي خواندنت چي با مهرباننيچن

   منوانهي دل دني از ابپرس

  

   ؟ستي راندنت چي نامهرباننيبد

   ؟ستي ماندنت چچارهي بي اكه
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  آرزو

  
  

  ستادني نگاهت اديبه ام

   استيي آرزونيخوشتر از ا

  

   سر نهادنتي شانه هاي روبه

   كوچكت را بوسه دادندهان
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  آغوش

  
  

  رمي چشم خاموشت بميبرا

  رمي خواهم در آغوشت بگينم

  

  رمي چشمه نوشت بمكنار

  رمي خواهم در آغوشت بمي مكه
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  رقص

  
  

   همچو گل در بازوانميشكفت

  ي بال نغمه آن چشم وحشبه

  

   در جام جانمي چو ميديدرخش

   تا بهشت جاودانميكشاند
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  مكتب عشق

  
  

   به كار عشق استادي چشمهيس

   مني برد آخر ولادي از مرا

  

   دادي ماديدرس محبت 

  ادي را بردم از ي او عالمبجز
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  شراب

  
  

  ي نگاهي وحشي افسونگرنيبد

   بخشي تو شراب زندگيشراب

  

  ي گناهي بر چهره رنگ بمزن

  ي نخواهي نوشمت خواهي ميشب
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  نا بهنگام غروب

  
  

  يديچو ماه از كام ظلمت ها دم

   با غروب نا بهنگامغايدر

  

  يدي عشق در من آفريجهان

  يديمرا در ظلمت ها كش

  

  

  

 
  

  


