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  به انگشتی نشاند انگشتر تنگ

  ز دل برخاست کاي نفرین بر این سنگ
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  من

  فردایی نداشت ردآن که در من مُ

  اشتآن که در من زیست دیروزي ند

  من شاد بودي روز و شب ردآنکه 

  نداشت جایی  به دل ،بود تصویري
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  اشک

  آمیخت من چشمان حلقۀ بر اشک که آن 

  گیسوي تو آویخت ۀآن دست که در حلق

  ستکلبهاي تو بش ۀآن خنده که بر گوش

  آن آتش سوزنده که در جان من آمیخت
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  طلب وصل

  کردمعمري طلب وصل لبت می

  کردممی فستن با دختر رز هم

  حسرت و عشق یبیکرانه ۀدر شعل

  کردمبا هر نفسی صد طلبت می
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  سنگ

  بام از افتاد فرو سنگییکی 

  دست من پیمانه و جام در شکست

  ترسم که ساقی دگر جامیبده 

  و رام خسته بمیرم به هشیاري
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  و سر سنگ

 بام افتاد سنگی بر سرم سخت ز

 گون بختبنالیدم ز درد و تیره

 بر این چرخ بدکار ،ه نفرین بادک

  گون شد بر تنم رختکه از خون الله
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 گل افشان

 گل افشان بهارانم تو باشی

 ستیغ کوهسارانم تو باشی

 اگر خشکیده رودي گردم از غم

  نکه بارانم تو باشیآامیدم 
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 عشق

  من از بوي گل عشق تو مستم

  آن روزي که بر تو پاي بستمز ا

  عشق ۀغرق زدودم عقل و گشتم

   گسستم گرفتم پر، از این عالم
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  طالع خلق

  نوگل باغ  و چمن،  مژدهِ داد

  می رسد وقت سحر،همره باد

  خنجر طالع این خلق ستمدیده به دست

  می زند بر نفس و حنجرة استبداد
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  وقت هجرت 

  باز و نظر ماه سرشتمطرب شعبده

  نفس خرّم باغ و سَحَر روح بهشت

  رفتز این دایره بیرون میوقت هجرت چو ا

  "چه مسجد چه کنشت"زیر لب زمزمه می کرد 
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  دریغ

    نم انهدریغا زین دل دیو

  ننه مااجاق کور بر ویر

 آتش بباره جاي بارون راگ

  ننه مان کاشسرد ای اندبم
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  سار

  سار تنهایی سر کاجی نشست

  کفتري در حوض کاشی شست پر

  پیرمردي خسته از گرماي روز

  اجی بر زمین بنهاد سرزیر ک
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  یار بی وفا

  آنکه بر من رازهاي دل گشود

  شنود خوش حرفهاي من از آنکه

  آنکه بامن جامهاي می گرفت

  عاقبت با یار دیگر خوش غنود
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  فصول

  در قوس ترا لرزه بجانت دیدم

  در دلو ترا شکسته بالت دیدم

  جوزا چو زره رسید خرم گشتی

  دیدم با سنبله هم باده کشانت
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  نقش

  نقش تو آرزوي دل گفته بدم با

  غم شسته بدم زنگار دلم به اشک

  در خلوت شب باده کشان اي جانا

  خوبی و بدي زیاد خود برده بدم
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  سخن

  با من سخن از لطف و صفا هیچ مگو

  مهر و وفا هیچ مگو ،از عهد کهن

  جز باده که چشمان مرا بازگشود

  از چیز دگر جان پدر هیچ مگو
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  هور

  اي که با جان من آمیخته اي

  هور گردیده به شب تاخته اي

  قد برافراشته چون سرو بلند

  عشق ورزیده و دلباخته اي
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  خواب صبح

  خواب صبح دشت و دریا ،تو خوابی

  رها چون باد ولگردي به صحرا

  خنک باران شب بر خاك تشنه

  به دشت آسمان پرواز و رویا
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  گران سنگ

  گران سنگی گران سنگربود از من 

  نگینی کرد بر انگشتري تنگ

  به انگشتی نشاند انگشتر تنگ

  ز دل برخاست کاي نفرین بر این سنگ
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  صدا

  چراغی شو در این تاریکی شب

  صدایی شو در این تنهایی شب

  بالیی شو بسوزانم چو آتش

  بزن خاکسترم در چشم این شب
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  تب

  آمده گیسو رها در باد شب

  ه چون دریاي تبپیکري سوزند

  وش مستانه پا عشوه بازي لول

  لواره در طغیان لبخواهش خُ 
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  گل پرپر شده

  گلی پر پر شد و در باد بشکست

  سکوت مرگ بر کاشانه بنشست

  دریغا مرگ ناهنگام شبکور

  که جام دل شکست و گشت سرمست
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  خلوت دل

  اي در خلوت دل زیستنلحظه

  نور گشتن بر سر شب ریختن

  خودخواهی و بغض و حسد دور از

  قطره اي گشتن بدریا ریختن
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  با تو

  دوست دارم که با تو باشم باز

  طی کنم با تو هر نشیب و فراز

  ماه آباندر سکوت غروب 

  زیر لب خوانمت غمین آواز
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  سبو

  مرا یاران سبویی تازه آرید

  نشانی زان بهار رفته آرید

  به تاریکی نشستم چشم بر راه

  م را شعله آریدچراغ مرده ا
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  دل خونین

  دلم خونین تر از رنگ شفق شد

  سرودم بیصداتر از فلق شد

  تر ز دریاسکوتم پر تالطم

  که شبهایم به تنهایی سپر شد
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  دریغ

  دریغا درد تنهایی فزون شد

  و سکون شد بستر اشکدلم هم

  چنان خونابه باریدم ز چشمان

  تو گویی آب دریا رنگ خون شد
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  رهمس

  دریغا همسرم باد سحر شد

  ز دریاها گذشت و در بدر شد

  سکوتی شد بدامان در و دشت

  تو گویی هیچ بود و هیچ تر شد
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  تو

  مرا چشمان تو از ره بدر کرد

  به کوه و دشت و صحرا دربدر کرد

  ندیدم خوشتر از میخانه جایی

  که تنها می ترا از سر بدر کرد
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  سخن هاي خوش 

  هاي روان خواهم گفتمن با تو سخن 

  در گوش تو از کار جهان خواهم گفت

  با شاه نشین چشم مست سیه ات

  اسرار دل و درد نهان خوام گفت
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  درد جان

  دردي است مرا که جان من خسته ز اوست

  رنجی است مرا که جان من برده اوست

  آن سلسله موي کمند افکن یار

  دامی است مرا که پاي من بسته اوست
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  با تو

  من با تو ز شمع و گلرخان خواهم گفت

  از باده و جام عاشقان خوهم گفت

  عشق ازل اي جانا ةدر دایر

  دل خواهم گقت و جستن  از گم شدن
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  اشک

  آمیخت من چشمان حلقۀ بر اشک که آن 

  گیسوي تو آویخت ۀآن دست که در حلق

  لبهاي تو بشگست ۀآن خنده که بر گوش

  ن من آمیختآن آتش سوزنده که در جا
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  درد دل

  گویمبا ناله و آه درد دل می

  گویممی عاشقان جهان  ز با می

  مغموم به گوشه اي نشسته

  گویمبا آینه راز هاي دل می
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  بی تو

  و بی تو دلریش با تو دلشادم 

  با ده بر دست جدا از کس و خویش

  زنم نعره مستانه بدرگاه فلکمی

  یشک بی تو بی و باشم می  بی تو
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  آذرخش

  آذرخشا با من دیوانه دلداده باش

  شوکران این بالخیز ز پا افتاده باش

  مست گرد کوي شیدایان عشق

  مرهمی بر زخم این مجنون سر سرداده باش
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  وصل لب

  کردمعمري طلب وصل لبت می

  کردممی نفست با دختر رز هم

  بیکرانه حسرت و عشق ۀدر شعل

  کردمبا هر نفسی صد طلبت می
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  ارهرخس

 رخسار ز پرده شد برون از سر عمد

 آتش زد و جان عاشقان سوخت به عمد

 او شاکی و ما در غُل و زنجیر شدیم

  معشوقه شنیده اي کُشد از سر عمد
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 آتش و جان

 سوخت که سوخت خانمان و  زد آتش و جان

 بر این تن بی خرد قبا دوخت که دوخت

 آن آتش و آن قباي بر پیکر ما

  اي ست که جان ما توخت که توختختهاندو
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  شراب جان

 آمد ز ره و شراب جان قُل قُل شد

 ها، از او پر گُل شدهر شاخه به کوچه

 از برق نگاه مِی کِشش، وقت سحر

  هر زاغ و زغن، به شاخه اي بلبل شد
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  مسلک عاشقان

 در مسلک عاشقان مرا راهی نیست

 در خلوت عاشقان مرا جایی نیست

 نفسم در سر خم کوچه عشق من بی

  این راه دراز است و مرا پایی نیست
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  چراغ

 چراغی شو در این تاریکی شب

 شب  تنهایی  صدایی شو در این

 آتش چو  بسوزانم  ،بالیی شو

 شب این چشم در بزن خاکسترم 

   



ادر هژبرين                                                                                    لرزه هاي زندگی                                            

                                         AVAYEBUF.com   57                                                 نشر آواي بوف   

  

  

 شب

        بمیر اي شب که من بیزارم از تو

 همه درد و همه فریادم از تو

      روحت تیره گون تردلت تاریک و 

  چه گوید دل که من ناالنم از تو
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  شب و بیدادي

 شب این از داد ،خدایا داد از این شب

 جهان ماتم سرا از دست این شب 

 باد  سرنگون   عالم ز  شب تبار 

    که خون جاریست از چنگال این شب
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  چشم دریایی 

 چشم دریا بود و لبها غنچه وش همچون شراب

 آب همچو لغزان و نرم ،یده چون صنوبرقد کش

 موي افشانش به روي شانه رخشان همچو زر

 برد از سر عقل و دین و از دو دیده رنگ خواب
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    زخم دل 

    قدیم یار  کرده شد   دل  زخم 

   چون نمک خورد و نمکدانم شکست

   لیک ،از لبانش شهد جاري بود

  جرش تا دسته در پشتم نشستخن
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  بدنامی

 رنگ  تو  آیین  به  زنم  تا  گفتا بده

 ننگ و بدنامی  تو ز  میبشو  جمله یا 

 گفتم که در این خرابه غیر از من و دل

  هر چیز دگر سراب و رنج است و شرنگ
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  باده ناب

  بدست  ناب  باده  بگیر  و خیز ر ب

 مست زآن باده که چون خوري شوي زنده و

 وشور شر از دوربر عرش فلک نشین، 

  پلشت   و  زشتی  هرچه  مالل ز  فارغ
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 		ساقی

 پیش   به  ناب  باده  بیار  تو ساقی 

 زآن باده که مرهمی ست بر این دل ریش

  گوییم جامی بده تا به چرخ گردون 

  دولت و مسجد و کیش و   توئیم ز فارغ
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  کنج میخانه

 انه شدندصاحب نظران به کنج میخ

 با دختر رز رفیق و همخانه شدند

 رنگ  ز  دریدند   پرده  با نیش قلم

  شدند رفتند ولی زنده و افسانه 
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  بی خانمان

 پاره گرده بالهی سینه ش

 به کوه و دشتها آواره گرده

 بره از این دیار درد و محنت

  مث ما عاشقون بی خانه گرده
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  درد دل

 خدایا درد دل بیداد کرده

 ونم بسته و فریاد کردهلب

 مصیبت همچو تش ریزه بجونم

  تو دونی خونمون بر باد کرده

  ( واژه محلی:  تش: آتش)
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  کمان ابرو 

 بزن تیغ اي کمون ابروي غدار

 به خونم کش زنم بر چوبه دار

 نگویم درد خود جز با دل خویش

  که مو گشتم اسیر چرخ کجدار
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  فدا

 فدا گردم فداي روي ماهت

 داي چشم زیباي سیاهتف

 ببوسم خاك کویت هر شو و روز

  سپر گردم به هر تیر بالیت
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 رفیق  مرگ  

 تار گشته اممرفیقم مرد و ش

 دلم از زندگی بیزار گشته

 کسی حالم چه جوره هنمی پرس

 بی بار گشته ندرخت تاك م
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  ظالم

 الهی آنکه کشتت کشته گرده

 آغشته گردهبه خون خود چو تو 

 تو سر دادي و ظالم شد سیه رو

  سیه رو کشته و آواره گرده
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 سینه دریده

 را يزدي تیر و دریدي سینه ا

 را يپیکر کردي غرقابه خون ز

 خدا لعنت کنه فرمانده ات را

 را يکه گریان کرد خلق و مادر 
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 جوهر سبز

 نویسم شعر خود با جوهر سبز

 جهانم تیره اما بیرقم سبز

 موج سبز شد غاصب پریشون ز

  دل دریادالن چون جنگل سبز
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 راه ناهموار

 سنگی و ناهموار راه ،رهم بین

 بهر پیچش کمین کرده پلنگی

 نه رهبانی چو افتم گیره دستم

  نه دارویی که دردم را درنگی
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  کُند و زنجیر

 خوار کرده نمدشمنا ،تنم بین

 کرده دار بر خائنین ،سرم بین

 ند و زنجیرا و دستم کُزده بر پ

  کرده ناهموار چهمسیرم بین، 
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  باران

 تر   شد  درختان شاخه و زد  باران 

 در کوچه زنی گرفته چتري بر سر

 بلند  آواز  به می خواند جوانکی 

  آن یار چه شد که گیرمش تنگ ببر
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  آسمان

 چنار   شاخ بر  آویخته  آسمان

 منار ماه تابان گشته از پشت 

 بغل  در  زانو و ري تنها دخت

  روي سکو گمشده در فکر یار
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 رویش

 خاك  به  زد  آتش و  آسمان غرید

 خاك خونین دل شد و گشتی مغاك

 آن در  شد مدفون و  افتاد  دانه اي

 تاك  اش کردي را   دانه  ،آمد  آب
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  بلوا

 امشب   کرده   بلوا  چه  بارون  ببین

 تب   شا هتبشکس   و شسته  را  تنش

 چمن خیس و درختون خیس و سر خیس

  لب آن  بر  شیرین   اي خنده  نشانده
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  لب دریا

 لب دریا خزه در هم خزیده

 چراغ آسمون از ره رسیده

 به زیر بید مجنونی پریشون

  نشسته پیر مردي پشت خمیده
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  صید و صیّاد

 شاد   دلی  با  سویت   به شبی آیم 

 ادب  همره  زردي  ابر  به پشت 

 به پلک چشم روبم خاك خانه ات

  شوم من صید و گردي ام تو صیاد
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  آینه

        بینم  او  کنم   نظر  چون  در آینه

 با خویشتن ام چو سر کنم او بینم

 در مسجد و میخانه و در دیر و کنشت

  او صاحب خانه است و من او بینم
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  پهنه باد

 کردي   افشان   دامن   باد  پهنه  در

 کردي  پریشان  مو   رود  احلس  در 

 چون شب دهنش گشود و عالم بلعید

  شب پس زدي و جهان درخشان کردي
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  گرده افشان

 اي باد مرا چو گرده افشان ام ساز

 بر گیر و دگر باره پریشان ام ساز

 غم کوچه بر خفته من خامش ومست و

    م سازیکبار دگر بگیر و جوشان
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  آتش و جان

  برون از سر عمدرخسار ز پرده شد 

  اتش زد و جان عاشقان سوخت به عمد

  او شاکی و ما در غُل و زنجیر شدیم

  معشوقع شنیده اي کُشد از سر عمد؟

  

   



ادر هژبرين                                                                                    لرزه هاي زندگی                                            

                                         AVAYEBUF.com   85                                                 نشر آواي بوف   

  

  سوختن

  زد آتش و جان و خانمان سوخت که سوخت

  بر این تن بی خرد قبا دوخت که دوخت

  آن آتش و آن قباي بر پیکر ما

  اندوخته اي ست که جان ما توخت که توخت
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  از ره رسیده

  آمد ز ره و شراب جان قل قل شد

  هر شاخه به کوچه اش از او پر گل شد

  از برق نگاه مِی کِشش وقت سحر

  هر زاغ و زغن به شاخه اي بلبل شد
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  خواب دیده

  ره به این دیده نبرد ،دیري ست که خواب

  صد مکر نمود و غم دیرینه نبرد

  مرغ سحري نشست در مردم چشم

  و آرزو بر این سینه نبرد شد حسرت
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  گم 

  در دیده نگاه آشنایش گم شد 

  شهد دو لبش شراب جان در خُم شد

  در جوشش دل ز دیده و  شهد لبش

  امّایی و آن چون و چراها گُم شد
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  دل جام

  جلوه اي کرد  رُخش در دل جام

  به سحر، بر سر سجاده به  ایام صیام

  زیر لب، زمزمه می کرد، بنوش

  ، عقل بنه، تا شنوي جان کالممست شو
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  خرمن ماه

  خرّم به تو ام که خرمن ماه تویی

  بر عرش فلک، منزلت و جاه تویی

  هر شب به تو کرده ام نماز دل خویش

  در مُلک وجود، مقصد و راه تویی
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  مناجات سحري

  آنان که سحرگه به مناجات نشستند

  از تیرگی دامن شب جمله گسستند

  هر جام ببستندپیمان اخوّت سر 

  دیوار قفس را به پَر و بال شکستند
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  خزان

  بهار اگرچه بر آمد، خزان ز خانه نرفت

  پرنده پر زدش، امّا ز دام و دانه نرفت

  هزار شمع برافروخت جان که شب شکند

  بماند تیرگی و شب دمی ز النه نرفت
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  پر بسته

  زدي سنگی، زدي بالم شکستی

  ستیچو افتادم  پر و پایم  بب

  بخونم خاك و گل آغشته گردید

  ردم بند پاهایم گسستیچو مُ 
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  نسیم

  ينسیم! آور خبر از موسم دِ

  یبه آواي حزین و همره نِ

  خبرآور از آن دشت گرفته

  یبگو نادان چه کرد با کشور کِ
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  اعدام و خون

  روز آبستن بُد از اعدام و خون

  مردمان لبریز از خشم و جنون

  ه در قعر آبعقل دُرَي گم شد

  جهل سرور گشته بر علم و فنون

  

   



ادر هژبرين                                                                                    لرزه هاي زندگی                                            

                                         AVAYEBUF.com   96                                                 نشر آواي بوف   

  

  خواب

  ز عشقت، دیده ام خالی شد از خواب

  درون سینه ام، توفان و گرداب

  شب و تاریکی و غم، در هیاهو

  دل در یایی ام،  همسان مرداب
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  میگساري

  بیار باده که ما میگسار و مست توایم

  غالم و بنده آن روي همچو ماه تو ایم

  به پایت زنیم از سر شوقهزار بوسه 

  که تاج سر تو و ما خاکسار پاي تو ایم
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  حلقه در

  حلقه بر در میزنم تا بانگ صبح

  تا که شاید پشت در آیی دمی

  بوي مست انگیز تو از الي در

  خاطرم آرد نسیم همدمی
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  عشق رنگین

  نگه کن عشق رنگین گشته امشب

  بهار آورده و بشکفته بر لب

  ها بیقرار استز سودا روي پا

  نه انگاري که سوزان گشته از لب
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  خُم

  آمد شب و دیده  در خُم باده نشست

  در شاه نشین سرخ دل، ناله نشست

  پیمانه و جام و ساغر و باده یکی است

  دردیده آنکه ساغر و باده شکست 
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         بزم مستی

 خوش باد طاعت مِی، در بزم مِی پرستی

 اوج شور و مستیساقی و چنگ و بربط، در 

 گاهی به پاي رفتن، گاهی به سر دویدن

  در بین مرگ و هستیدل گفته اي سرودن، 
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  می ناب

  مرا آرید جامی از می ناب

  میی، هر قطره اش دریاي مهتاب

  بشوید غم، بشوراند محبت

  بجانم افکند صد پیچ و صد تاب
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  شب و تنهایی

  شب است اینجا و تنهایی فراوان

  ر دري، دشت و بیابانبه پشت ه

  بساز نی، دلم گریان و ناالن

  به هر گوشه، غمی گشته نگهبان
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  بهار

  ریاپبهارا آمدي از شهر 

  به همراهت نسیم آب دریا

  درخت خانه ام سبزینه پوشید

  اجوانی گشت و سر زد بر ثری
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  دل پیر

  دل پیرم، جوان گشت از نگاهت

  غزل گشتم چو بشنیدم سالمت

  و شادمانیبرآوردم غری

  چو دیدم خوبی و لطف مرامت
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  نسیم

  نسیم کوچه گردي مست و عیار

  خبر آورد سویم از بر یار

  که ان یاس گل افشان بهاري

  شدي اختر به گردون چرخ سیار
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  اوج جوانی

  یکی بودش مرا اوج جوانی

  ربود از من لگام زندگانی

  شدم آواره کوه و بیابان

  انیجوانی رفت و ماندم ناتو
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  بخت بد

  مرا بخت بدم اخالق بد بود

  دهان لق و بدبینی ز حد بود

  حسادت در درون و خودپرستی

  بجانم اهرمن زایی دوصد بود
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  فرشته

  فرشته! یاس  خوش بویم تو باشی

  گل افشان بهارانم تو باشی

  نمیرم من اگر گیري سراغم

  ن مرغ شباهنگم تو باشیه آک
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  خمر روح افزا

  شم شراب حسن یارگوشه چ

  گفت زاهد، خَمر روح افزا بیار

  گفتم اش، مستی همه از روي توست

  بانگ زد، پس آنچه می بینی بیار
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  سالهاي دلتنگی

  سالها دل در پی کاري نبود

  در پی معشوق و دلداري نبود

  خفته در خود، غرق دنیایی دگر

  با زمین و خاك، سودایی نبود

  

  آتشش خود آتشی دل خواسته

  له اش با سوز دل آراستهشع

  شعله و پروانه اش هم جسم و جان

  بود ققنوسی ز خود بر خاسته

  

  در سکوت خویش، دل ناکام بود

  کفتر پربسته اي بر بام بود

  گر چه بود آزاد، از عشق برون

  باز مرغ و دانه اي در دام بود

  

  قاصدي آورد نشان از راه دور

  هست شهري، هستی اش دریاي نور

  ن تر از قوس و قُزحگوهري رنگی
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  آرام و نیمی اش شهد و شور نیمی اش

  

  گر شوي ساکن، شوي از راستان

  شبچراغی تا ابد بر آستان

  قصه ات نقشی به جان عاشقان

  شور عشق ات، شعله هر داستان

  

  هستی ات، هستی است، اما نیم هست

  نی به باال رو و نی رو سوي پست

  در نیستان مانده و نِی نا شده

  ی ساکت و بی سرپرستخود یتیم

  

  آه اي دل، شو ز خواب خوش برون

  دور شو از حال و احوال درون

  در درون با خواب همسان گشته اي

  غاقل از خود، دور از حال کنون

  

  آه اي دل، اي دل خاموش من

  خفته خوش، آرام در آغوش من

  آه اي با من، ولی از من جدا

  گاه در پیش و گهی بر پشت من
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  ت، بین سبزینه اشاین جهان زیباس

  بر تن ما داده خود پشمینه اش

  شهد خورشیدش دهد جان را امید

  یینه اشمی تراود هستی از آ
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  آرامش دل

  تویی آرامش صبح دل آرام

  نسیمی خوش وریده از سر بام

  چو پر غلطان شده بر پشته موج 

  رها گشته ز پیچ و تاب صد دام
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  سوز دل

  نگ و می و ساقی خواهدسوز دل، نغمه چ

  هوس بوالهوسی مطرب و یاغی خواهد

  ه جانسوز چو بیند گویدآتش هیم

  سبزه و آبی و آرامش باغی خواهد
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  دل دیوانه

  این دل دیوانه با کس یار نیست

  همدم ژولی وشی عیار نیست

  خودفریبی می کند این ژنده پوش

  در میان جمع و با اغیار نیست
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  غبار غم

  غبار غم گرفتیز رخسارم 

  سراغ دیده از شبنم گرفتی

  هیاهو کرده در کوي خرابات

  به پیشم می ز جام جم گرفتی
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  نسیم ولگرد

  نسیم کوچه گردي مست و شبگرد

  به آوایی بلند و غرقه در درد

  صدا سر داده در بهت شبانه

  هوا سرد و زمین سرد و دالن سرد
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  قند لب

  موي تو کافر کندم اي صنم

  لبت شهد زند بر لبمقند 

  پیش تو سجاده گشاید مَلَک

  هُرم تو آتش زندي بر تنم
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  کفر زلف

  بلندا، کفر زلفت غافلم کرد

  گرفت و عاقلم کرد مگریبان

  چو دیدم روز رویت در شب تار

  زبانم بست، اما ناقلم کرد
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  گذار

  گذر کردم ز شهرت، خواب بودي

  به دشت بسترت، چون آب بودي

  اندر کوي و برزنصدا سردادم 

  خدا داند، شب و مهتاب بودي
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  در شب تار

  گذر کردي ز شهرم در شبی تار

  چو بشنیدم، شدم دلگیر و بیمار

  نشستم دیده بر در تا دل صبح

  که شاید ایی و گردم سبکبار
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  شاه و گدا

 کور  و  غافل   دو   هر  شاه و  گدا

  یکی چون فیل و دیگر خرده چون مور

  تاریخ  راه  و   رسم ز  یکی غافل

  دور  آزادگی  حرمت  از  یکی 
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  نیش

  به دستم نیش زد زنبورکی خرد

  زدم با چوب تا افتاد و او مرد

  حکیمی دید و در گوشم چنین گفت

  عدالت را چه حال افتاد و کی برد؟
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  جام

  بدستم داد جامی دختري ناز

  لبالب از می خوشبوي شیراز

  یچو نوشیدم شگفتم آمد از م

  که در هر قطره اش پنهان دو صد راز
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  باد شبانه

 کجا می تازد این باد شبانه؟

  چرا چشم بسته بر جور زمانه؟

  را دالن  مگر در خون نمی بیند

  که سر دا ده چنین چنگ و چغانه
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  دل و خون

  دلم در خون تپیده از غم یار

  پریشان خاطري با چشم خونبار

  نگیره کس سراغ خاطر ریش

  نه کس که هستم زار و بیمارندو
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  نواي خوش

  مرا  آمد نوایی  از  ره  دور

  ، نوایی چشمه شورنوایی خوش

  که اي دلداده گم گشته در کوه

  ز تاریکی بر آمد شعله و نور
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  شب ستیز

     خیزم  باز  افتم  خاك بر اگر 

  نه از مرگ و نه از دشمن گریزم

  ببرید  پاهایم و دستان  اگر 

  دم و با شب ستیزمچو آتش گر
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  بیخواب

  ز عشقت دیده ام خالی شد از خواب

  درون سینه ام، توفان و گرداب

  شب و تاریکی و غم در هیاهو

  ام همسان مردابدل دریایی
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  باده کش

  ما باده خورانیم که ساغر نفروشیم

  کش عشقیم و ایمان نفروشیمدُردي

  سجاده قبا کرده به تن بر سر هر کوي

  و زهد به دنیا نفروشیمافتادگی 
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  باده و جام

  اي دل، نگران باده و جام مباش

  عاشق شو، ولی کفتر هر بام مباش

  می نوش و مخور غم جهان گذران

  خوش باش و اسیر دانه و دام مباش
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  خرمن ماه

  خرُم به تو ام که خرمن ماه تویی

  بر عرش فلک، منزلت و جاه تویی

  خویشام نماز دل هر شب به تو کرده

  در مُلک وجود، مقصد و راه تویی
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  کمان می

  مِی ریز، که جام مُی کمانی دارد

  تیري به کمان، نشان جانی دارد

  آتش زند و به زیر لب می گوید

  کز زلف نگار ما نشانی دارد
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  خدنگ

  ام سوزان خدنگی زده بر سینه

  که از سوزش کشد صد ناله سنگی

  تیر نه دل ماند و نه سر، از مستی

  نه بر رو مانده از غم آب و رنگی
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  باده جوشنده

  نوش باد آن باده جوشنده دل

  روشنی افزاي چشم و جان و دل

  آب کوثر در برش بیرنگ و بو

  خرُم از آن، عاشقان زنده دل
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  دل جام

  جلوه اي کرد رخش در دل جام

  به سحر، بر سر سجاده به ایام صیام

  زیر لب، زمزمه می کرد، بنوش

  مست شو، عقل بنه، تا شنوي جان کالم
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  تاالب دل

  دیده از دوري تو تاالب شد

  مرغ جان پرپر زنان بیتاب شد

  خانه در آتش بسوختی روز و شب

  دل بسینه شاهد گرداب شد
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  اصفهان هايشب

     شبی بودش شبی سرشار از غم

  می بارید دم دم چشمم اشک ز

  انگیزهواي اصفهان گرم و غم

  ي برگ گل بنشسته شبنمبه رو

  تو از سرشارم  من که غم اي بمیر                        

  انداز شب بودنواي نی طنین

  صفاهان خفته در امواج تب بود

  ها مرغ شباهنگبه روي شاخه

  بود لب سرش در پر تو گویی بسته

  تو از بیزارم من که غم اي بمیر                       

  بود ورتنم آتشفشانی شعله

  سرم در کوه و صحرا دربدر بود

  تنم در شهر و روحم در بیابان

  پی آن دلبر شیرین دهن بود

  تو از بیمارم من که غم  اي بخواب                     

  رود و ناله سنگخروش زنده

  طنین افکنده چون مرغ شباهنگ

  هاي ساحل رودمیان بیشه

  دل مجنون من سرداده آهنگ
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  تو از رابمسی من که غم کن رها 

  دلم در تاب و تب همچون صفاهان

  یده چون دشت و بیابانکز تب خش

  بجز چشمان نیلیگون دلبر

  ندیدم رنگگون تر جز صفاهان

  تو از بیدارم من که غم اي بخوان                     

 سفر کردم چو موجی سوي دریا

  وزیدم چون نسیمی رو به صحرا

  شدم مرغی به ساحل پاي بر گل

  ک و دمی رویا و آوادمی اش

  تو از ناشادم من که غم کن گذر                     

  همه امید کز آن یار زیبا

  پیامی آیدم مست و فریبا

  ابر ۀبخسباند مرا بر پهن

  بجوشاند مرا در جام مینا

  تو از تنهایم من که غم اي آ بر                     

  سر آمد شب صفاهان خرم از روز

  در دامن روز تو گویی سوخت شب

  بگشتم هر طرف در کوي و برزن

  که تا جویم نشان از یار جانسوز

  تاب اي عشق که جانم زنده از توب                     
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  قلم در دست بی تاب از زمانه

  افق را خم کنم همچون کمانه

  اي دوردر آنسوي شفق در بیشه

  وا و گیرم آشیانهأکنم م

  تو از سرشارم من که عشق اي آ بر                     

  همه عشق و همه شور و همه سوز

  برانم اسب ابلق در دل روز

  خ گردونچر  نشانم بر سپهر و

  افروزسوز و عالمخدنگی سینه

  تو از سرزنده فلک ،آ اي عشقبر                      

  به فروردین سرآرم از دل خاك

  ام بر برگ هر تاكنویسم قصه

  اییبه هر در سر زنم همچون گد

  بجویم یار خود در اوج افالك

  تو دلداده من که عشق اي بخوان                      

  

  شباهنگام با چشمان خسته

  نشینم بر مسیرش پاي بسته

  نشانش گیرم از مرغ مهاجر

  فرستم سوي او گل دسته دسته

  تو از سرزنده جهان عشق، اي بپا                        
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  یارنیامد هیچ پیغامی از آن 

  تو گویی خفته بر این چرخ سیار

  چو اختر کورسویی زد دمی چند

  به شب گم شد چو شبگردان عیار

  تو از بیمارم من عشق! اي برو                        

  شد خون دشت جهانم و خون دلم

  گون شدزمین و آسمانم الله

  ام غرق غم و دردهواي خانه

  تو گویی کاخ عالم سرنگون شد

  تو از بشکسه دلم عشق اي خموش                         

  باد رو به صحرا تر زپریشان

  دریاه بدل خاموش چون موجی ب

  گذشتم زآن کویر درد و محنت

  نهادم پشت سر دیروز و فردا

  تو از نومیدم من که یار اي برو                         
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 ھوای یار

  بار يهوا

  کرده ست اری يدلم امشب هوا

 کرده ست اریّدلبر ع يهوا

  مستم اری شینامه به پ ببر

 .بگو هفت آسمانم تار کرده ست

 و چشمم خزان شد نهیس ایخدا                 

  سنگ و جهان سنگ نیسنگ و زم هوا

 دل مجروح من از غصه اش تنگ

  به دستم یدهد جام یساق اگر

 دف و چنگ يبه آوا می.به رقص آ

 ددل بس گران ش نیبار ا ا،یخدا                

 نیریبر به ش اممیقاصد گو پ به

 نیمیبه گلگون چهرو آن اندام س

 فرهاد تو در کوه و صحرا بگو

 ینری.شده آواره از آن عشق د

 دکمان ش یعشق ام ب ریت ا،یخدا               

 دل نیا دیابر آسمان بار چو

 لد نیا دیبرگلو  نال غیز ت

  هسر داد در باد سحرگا صدا
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 لد نیا دیروز و شب نالچرا هر 

 زمان شد یدل ب نیدرد ا ا،یخدا              

  آمد و گشته دلم سرد زمستان

 مرد ياز غصه ا ریبم  دی.فلک گو

  ندارد ياریبا من سر  فلک

 دخان و جانم برده از در نرویاز ا

  امان شد یانتظارم ب ا،یخدا             

  

بر سر راهش شبانگاه نشستم  

 گاهیاکش گاه و ب.زدم بوسه به خ

  شکسته يواریسر به د نهادم

 در سحرگاه دیکه آ يدیبه ام

 داذان ش یشب ب نیصبح ا ا،یخدا            

  يریت نهیدر دست زده بر س کمان

 يریکشته پ ،ینشان کرده جوان

  رده بسته پا و دستمآو طناب

 يریهر طرف، همچون اس دهیکش

 د، چشمه اشگم روان شایخدا         

  در هر کو و بازار ار،یّع شده

 بهر آزار دهیکش رمیبه زنج

  قت نداردداند که دل طا ینم
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 زاریقُلزم و تن خوار و ب نهیکه س

 دل شکست و بر سنان شد ا،یخدا         

   شب نشستم بر سر راه هزاران

 چون ماه يرو نمیکه ب يدیه امب

  نیرید امیخوش بُد آن ا یالیخ

 که او توفان بُد و من ذرّه کاه

  ، حال و روزم پر فغان شدایخدا        
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  اسب خواب

 کاش امشب اسب خوابم رام بود 

  بود آرام تپش بی  نهر چشمم

  آسمان خاطراتم بی افق

  مرغ عشقم النه اش بر بام بود

  آن سکوت خفته در صحراي شب

  آن چو قایق رانده بر دریاي تب

  آن همه آواره ي دشت جنون

  و و بر دو لبدرد بغضی در گل

  شب درون دیدگانم می شکست

  صبح با جان پریشم می نشست

  نی به آهنگی دگر نی می نواخت

  بند غم از دست و پایم می گسست

  قصه می شد عشق دیرین سال من

  شعر می شد شرح سوز و حال من

  رنگ می بازید چون شب در سحر

  سینه پر درد و پر آمال من
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  عُشّاق عشق

  

  ما زیستیشادباش اي آنکه در 

  خرمنی آتش به جان انگیختی

  شادباش اي در من و از من جدا

  خفته در اعماق جانم بیصدا

  شادباش اي با سحر درهم شده

  سینه را آرامش و مرهم شده

  شادباش اي عشق و شور در سرم

  اي نشسته دور و هر شب در برم

  شادباش اي پر گرفته بر سپهر

  کرده گیسو آبشاري پر ز مهر

  از تو خرّم جان ماشادباش اي 

  اي ز تو روشن، سرا و خان ما

  شادباش اي عشق دیرین سال ما

  اي زده زرّین پرت بر بال ما

  اي ز تو این جان و تن، پرپر شده

  بر سپهر بیکران اختر شده

  ملتهب گشته چو دریاهاي باز

  بگسلیده بند هاي حرص و آز
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  دیده ها بگشودي و کردي رها

  سینۀ پر درد ما کردي دوا

  قش در نقشی، سراپا رنگ و شورن

  نغمه در نغمه، حکایت هاي نور

  عشق را امشب بگو اي مست سر

  از چه می کوبی چنین مشتان به در

  حسن تو، حسن بهارستان جان

  روشن از تو، روشنی هاي نهان

  مستِ مستم، از خالیق ها جدا

  خُّم جوشانم، سکوتی پر صدا

  سنگ غلطانم بدست آب رود

  تش، گاه دودگاه دریا، گاه آ

  گاه موجی کف بسر، خیزان شده

  گاه دردي در درون، پیچان شده

  شاد باش اي مرغک نیکوسرشت

  شبچراغ راه ما سوي بهشت

  شادباش اي از تو خرّم جان ما

  اي ز تو روشن، سرا و خان ما
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  جوشش دل

  تو آن شعر جوشنده در جان من

  هوش و ایمان من ةفزایند

  درخشنده هوري ز ژرفاي جان

  کمانخدنگی سزاوار رنگین

  هاي منچو آتش بریزي به رگ

  هاي منبه جان آوري مرده شب

  روانم همه در تب و تاب تو

  درختی که در حسرت آب تو

  راستی ستایندة ايبرآ 

  کاستی و سستی  دا جانم زُ ز

  شرر گرد و چون رعد خانم بسوز

  دو چشم و دو گوش و دهانم بسوز

  آوري صفا پیشم به تو که چون

  بدل چشم بیدار باز آوري

  نیست دیده ولی باشد چشم مرا

  مرا النه باشد ولی چینه نیست

  برآ با طلوعت شب تیره در

  از این خانه اندوه دیرینه بر
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  بپیچان مرا در حریر چمن

  بغلتان به صحرا و دشت و دمن

  در آغوش گرمت بسوزان مرا

  مرا فروزان چو اختر به کیهان 

  ايپوینده مست آن تو ،بلندا

  ايقدح در بغل روح شورنده

  من جام در لعل بریز آن می 

  که لبریز گردد از آن کام من

  تو مستم کن و شور و حالم ببین

  به چشمان من عشق پاکم ببین

  منم من همه آذرخشی به شب

  غریوي ز دریا و توفان تب

  ز سوداي تو سر به اختر کشم

  کشم آتش به عالم ،شرر گشته

  ان سپهرکمند افکنم بر سپهر

  به پات افکنم نور و خورشید و مهر

  زمین را بدوزم به چرخ بلند

  به خاك آورم پشت آن سربلند

  دارها سر بخوانم سرودت

  چو رامین و فرهاد و حالج ها
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  بگردم به گرد جهان شاد و مست

  به شرق و به غرب و به اوج و به پست

  شهر به رقص آورم برج و باروي

  حرب ز نهنگان به خشکی کشانم 

  به خورشید گویم که رو برکشد

  کشد برهم چهره ،نقاب افکند

  که دلدار من سر به عالم زده ست

  دگر باره رخ سوي خاور زده ست

  بگویم که خورشید رخشان تویی

  به زیر و زبر مهر افشان تویی

  تویی آن شه مست عالم فروز

  بشارتگر خوبی و عشق و روز

  ز تو هستم و بی تو مشتی ز خاك

    و مانده در اندر مغاكغباري فر
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  مجنون و عشق

  قلم گیر افسانه سینه سوز

  بشارتگر مهر عالم فروز

  ستاینده عقل و عشق و سخن

  حکایت کند داستانی کهن

  که مجنون چو در عشق لیلی فتاد

  شد آواره و رو به صحرا نهاد

  شدي همنشین غزاالن دشت

  به میخانه عشق افتاد مست

  هوا بر او جانسرش بر زمین، 

  سکوت بیایان اش خواندي نوا

  زمین بستر و پوششش آسمان

  که گویی نبودي کسش در جهان

  سر و موي ژولیده اش خاك گون

  آبخون دلشز دوري لیلی 

  پدر چون بدیدي پسر روي زرد

  شدي تلخ کام و دلش پر ز درد

  بر کعبه آورد تنها پسر

  که شاید رود عشق لیلی ز سر
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  همی گفت فرزند دلبند را

  جوان گرفتار در بند را

  دعا کن بدرگاه یزدان پاك

  خداوند اوج و خداوند خاك

  که عشقت به لیلی همی کم شود

  دلت از غم آزاد و خرم شود

  چو بشنید مجنون کالم پدر

  سوي آسمان برد دستان و سر

  که اي خالق مهر و شید و زمین

  دین خداوند ،خداوند خوبی

  فزون تر کن این عشق سوزان من

  دل و خون جوشان من حیات

  ست تو ز رحمت باران ،که این عشق

  ست تو آب تشنه ،بیابان جان
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  عقل و عشق

  عقل گفتش عشق را اي بوالجنون

  برون  احوال  بی خبر از حال و 

  عقل باید تا جهان بشناختی

  بشکافتی کل ز جزء  و  زءکل ز ج

  بی تعقل آدمی حیوان بود

  همسر دیو و دد و شیطان بود

  آن روح خدا دادي بودعقل 

  جلوه اي از دانش اولی بود

  عقل معیار است و راز رهبري

  بر زمین و بر ثریا مهتري

  شد آدمیزاد از خرد افسانه 

  ور نه او گل بود و از گل زاده شد

  عشق پاسخ داد آن مرعقل را

  کم کن این پرگویی و این نقل را

  دلکاي تو غافل مانده از احوال 

  گل به سر تا پاچون خري وامانده 

  بدي  کوران چون ،تا ندانی عشق

  بدي راه خود گم کرده و حیران 

  آن خردمندي که معشوقی نداشت
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  راه او معنا و مقصودي نداشت

  عاشقان را چشم سوم در سر است

  منظر آن عشق برتر در بر است

  چشم عاشق پر کشد تا آسمان

  کهکشان وراي ،رو به باالها

  عشق اسطرالب نور مطلق است

  کاروانی رو به سیماي حق است

  شود بارت خرد ،چون به عشق آیی

  این جهان سازت شود ءکل و جز

  عقل بیند آنچه را دید آیدش

  جویدش آن ره که گه پیش آیدش

  لبعقل آن صحرا نورد تشنه 

  تبراه خود گم کرده از هذیان و 

  آب دریايبیندش در دورها 

  موج اندر موج با بوي گالب

  و چشمش در نقابعقل او چشم است 

  انتظارش آب خوشتر از شراب

  خیز و پاکشان رو سوي آبسینه

 لیک دریایش، همه سنگ و سراب
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  و می ساقی

  بده سافی آن می که جانم دهد

  به گردون سپهر رسم و راهم دهد

  بده آن شرابی که در دشت شب

  به آتش کشد جان من همچو تب

  بمن ده که چنگی به چنگ آورم

  سر به بزم آورمبه آواز خوش 

  چو فرهاد بر سینه تخت سنگ

  زنم نقش شیرین به سد آب و رنگ

  دله شرابی از آن خم که جوشد ب

  بزاید بنی آدم از آب و گل

  شرابی از آن جام گیتی فروز

  که از دل زداید غم سینه سوز

  چو نوشم از آن خوابم از سر رود

  بشوید تن و جامه از تن درد

  روز بده سافی آن می که در بزم

  درخشم چو خورشید عالم فروز

  بمن ده چو خسبم به آغوش خاك

  نباشد ز اهریمنم هیچ باك
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 قطره خواب

 بده ساقی آن قطره خواب را

 دواي دل و عشق بی تاب را

 به من ده که در بستر درد و تب

 زنم شانه بر زلف و گیسوي شب

 درد تیر این سینه از  نبر کَ، برآ 

 گردزدا از سر و چهره ام خاك و 

 بخوان قصه خواب در گوش من

 ببند چشم و از سر ببر هوش من

 مرا بر به شهر خیاالت دور

 فراسوي خاك و فراسوي نور

 مرا غرق کن در دل آسمان

 چو اختر زنم بر سر کهکشان

 چو مرغی رها کن مرا از قفس

 بدم در تن خسته ام یک نفس

 بر انگیزم از خاك همچون غبار

   ارچو شبنم ببارم به وقت به
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  ساقی و نوش

  بده ساقی آن مایه نوش را        

  فزاینده هستی و هوش را

  بده تا شب از خانه بیرون کنم

  جهان را پر از سحر و افسون کنم

  به من ده که این سینه خون فشان

  ندارد ز درگاه حوبان نشان

  بده آن سالمتگر روح را

  بشارتگر کشتی نوح را

  میی رنگ خون و میی رنگ روز

  جنس اشک و میی سینه سوز میی

  میی یادگاري ز ایام دور

  میی زاده از چشمه مهر و نور

  میی کاو ز چشمان برد بوي خواب

  غباران بروبد ز امواج آب

  به من ده که امشب بسی تیره ام

  ز افتادگان سراسیمه ام

  به من ده از آن کیمیاي وجود

  به آواي چنگ و به آواي عود

  بده ساقی آن جام خونین جگر
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  که نوشش برآرد بهاري دگر

  به من ده که تا سرکشم بر سپهر

  زنم بوسه بر چرخ گردون مهر

  بده ساقی آن مایۀ نام را

  فزاینده درك و الهام را

  بده تا بگیرم پیام سروش

  به صبح آورم همچو پیالن خروش

  شرابی از آن خمّ جوشنده شید

  شفق پوش و سودایی و پر امید

  شرابی که طعمش شفایم دهد

  برد غصه از دل، صفایم دهد
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  شور عشق

  انگیز من شور عشق اي باش شاد          

  من انگیز روح ساز من، نغمۀ          

  خیز و مستم کن به هرم سینه ات

  ات کینه بی دل در ورزم مهر

     مرا جوشان و کن مست و ویرانم

  مرا سوزان زن شعله آور هیمه

     پر پرم کن در مسیر بادها

  محو گردانم مرا در یادها

  شستشویم ده مرا در مهر خویش

  آشنایم کن مرا با چهر خویش

  تو غسل تعمید من اندر چشم

  مرگ من دنباله یی از خشم تو

  من انگیز شور عشق اي باش شاد          

  من انگیز روح ساز  من، نغمۀ          

  من چو دشتم پاي در زنجیر خاك

  ه چاكتو چو توفان صد گریبان کرد

  ام در خاك و سنگمن درختم ریشه

  درنگرود باري تو روان و بی
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  من چو صبحم چشم بر در دوخته

  تو طلوعی جان من بر سوخته

  من چو کشتی پر تالطم پر تپش

  ناخدایی تو رها و بی جهش

  من اذانم همنفس با بادها

  تو نمازي خرمن اورادها

  من شورانگیز عشق اي باش شاد          

  من انگیز روح ساز من، نغمۀ          
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  من و عشق

   من سال دیرین همراه اي عشق          

  من جان در زندگی هاي لرزه          

                                 اي ستیغ سر بلند قله ها

  ها چشمه خوشگوار و سرد آب

                    ویس و رامین را تو عشق آموختی

  سوختی آتش به را جانشان پر

                          ریختی اسرار دل در جان می

  ید راز دل با ساز نیبگو تا

                            شور گشتی در سر فرهاد ها

  ها فریاد و غم آري شعر به تا

                            شمس گشتی در بر استاد بلخ

                             تلخ آب حدیثش و فقه کنی تا

  من سال دیرین همراه اي عشق           

  لرزه هاي زندگی در جان من          

                              اي تب سوزنده در رگهاي من

  من چشمان در دود بی آتشی

                                 اي دویده آهوي دشت جنون

  خون و رنج التهاب در شده گم

                            ل خود برده به اوجاي مرا بر با
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  و موج گرداب بر افکنده پیکرم

                                    اي تبسم بر لبان بسته ام

  ام بسته پاي به زنجیري و کند

                                   سینه ام آتشفشان بوي تو

  تو گیسوي خم در خورده پیچ

  من سال دیرین راههم اي عشق          

  هاي زندگی در جان منلرزه          

                                 خم نکرده سر بدرگاه کسی

  کسی امر و طاعت نبرده نی

                                سینه ساییده به ابر کوهسار

  چنار شاخ بن بر کرده النه

                       راست استاده چو سروي سبزپوش

  پوش برف هاي دره سکوت در

                                  آرمیده خسته در باد سحر

  دگر دنیایی رویاهاي غرق

                                  با تنی پیچیده در نجواي تو

  تو الالهاي آغوش در خفته

  من سال دیرین همراه اي عشق         

  ن منجا در زندگی هاي لرزه         

                                   فتی چون کبوتر از برمپر گر

  ام کاشانه و خانه کردي ترك
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                              رو به باال چون عقابی پر کشان

  کهکشان ژرفناي بر اختري

                                         زورقی افتاده در گردابها

  ها مرداب خیزش در شبنمی

                                 صداي خسته اي یا که پژواك

  اي بسته مدار در گشته محو

                            گم شدي چون نقطه اي در دور ها

  رودها مارپیچ در یی ماهی

  من سال دیرین همراه اي عشق           

  در جان من زندگی هايلرزه          

                               دهان  آي اي بغض شکسته در

  نهان در گریه آرام هق هق

                                 اي غم و اندوه بی پایان من

  من خونباران و سوزان سینۀ

                         چشم هاي خسته ام بیرنگ و نور

  کور و سوت سرایی ماتم ام کلبه

                                   هستم اما از تخیل ها تهی

  تهی ها ترنم از اما هستم

                                جامم اما جام خالی از شراب

  سراب دریاي موج اما موجم
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  من سال دیرین همراه اي عشق          

  من جان در زندگی هاي لرزه          
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  عشق سَحَرانگیز

  آه اي عشق سَحَر انگیز من

  یز منشربت جان بخش و روح انگ

  اي مرا برده به باالتر مکان

  جان من ببریده از بند زمان

  آفریده شور در رگهاي من

  نی نوازي گشته در رویاي من

  هر کجا باشی بیاد آور مرا          

  شاد باش ار از تو خّرم جان من

  اختري بر آسمان خان من

  اي ز شبنم ساخته تنپوش خود

  اي که عقلم کرده اي مدهوش خود

  ورشید شب افروز منآه اي خ

  مرهمی بر سینه پر سوز من

  هر کجا باشی بیاد آور مرا          

  زندگی بی تو رهی هموار نیست 

  شبچراغ زنده اي بردار نیست

  آه اي با من ولی از من جدا

  این دل بشکسته با کس، کار نیست

  هر کجا باشی بیاد آور مرا          
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  در شبی آرام، چون قویی به آب

  ور در پرنیان ماهتابغوطه خ

  دست هایم گیر در دستان خود

  شستشو ده پیکرم در آفتاب

  هر کجا باشی بیاد آور مرا          

  آه اي رویاي در رویاي من

  چهچه مرغان، در آواي من

  آه اي گرماي تن در تن شده

  مبدا و مقصود در سوداي من

  هر کجا باشی بیاد آور مرا          

  ختمدر حریمت عاشقی آمو

  از تو روشن گشتم و خود سوختم

  موج آرامی به ساحل  آمده

  قامتم از قامتت افروختم

  هر کجا باشی بیاد آور مرا          
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  کشتگر عشق

  من بدست زنی داغ ،شانه زنم به موي تو

  من لبان زنی قفل ،درد دل نعره زنم ز

  کنم آن و این به روي ،در طلبت فغان کنم

  من چشم به کنی خاك ،بر سر کوي عاشقان

  روم می شکسته پاي ،مست و خراب هرشبه

  من پاي به زنی کُند ،دست زنم بدامنت

  روان دل شکار به من ،کوه به کوه دوان دوان

  من کمان کنی خرد ،تیر کشم به چله ام

  قامتت به پیرهنی گل، برگ ام زبافته

  من روي به زنی پنجه ،ايمن دریده ۀجام

  کنم شکر دهنت من ،قند نهم دهان تو

  من دهان کنی تلخ ،اخم کنی به روي من

  عشق خاك به امکاشته ،کشتگرم که بذر جان

  »من زمین ندهی نم ،آب به این و آن دهی«
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  می عشق

  پرستدیشب آمد به برم باده کشی باده

  مست و گفت خور می که شوي عاقل و دیوانه

  این می از دختر رز نیست بر این خمره و جام

  ست که جوشان بده از روز الستمی عشق ا

  کنانآنکه نوشید از آن تا به ابد رقص

  هر مسجد و میخانه ببست هاي و هویش درِ

  خورد منصور از این باده و شد مفتی عشق

  عشاق همین بوده و هست ۀاز ازل قص

  محتسب برد ز میخانه به زندان دو سه مست

  مست این باده خدایا که به سجاده نشست
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  کجاست؟

      کجا بیمار دیوانۀ دل این ،کجامن 

   ؟ کجا بیدار شحنۀ ،یار عیار کجا

        صبر لبریز شد از دوري آن یار عزیز

  دیدار کجا ؟ ةخبر و وعدد خوشههد

        هر مجلس شد ۀکوس رسوایی دل قص

  ؟ کجا اسرار محرم ،یاور و دوست کجا

          دلم از غصه بدرد آمد و اشکم خون شد

  ؟ کجا عطار دکۀ  ،مرهم زخم کجا

         بفتاد شادي  ۀکلبه از رونق سرمای

  ار کجا ؟خمّ ۀو خان  گرساقی عشوه

        برگ را باد خبرچین نفرستاد سالم

  ؟ کجا خونبار دیدة ،صحبت یار کجا

         شیخ سالوس گرو عربده کوردالن

  ؟ کجا هشیار قاضی  ،عدل کجا ۀخان
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  بلۀ  عاشقانق

  اي برده از ما کیش و دین اي دلنشین مومنین،

  اي بر سماوات و زمین، اي یادبرده خشم و کین

  اي قبلۀ ذکر و نمار، اي خلوت راز و نیاز

  خالی ز بغض و حرص و آز، اي برتر از هرچه مهین

  خوش صورت و خوش طینتی، خوش جلوه و خوش زینتی

  خوش باور و و خوش نیّتی، اي شهسواران جانشین

  هوش، پیمانه هاي پر ز نوشاي برده از سر عقل و 

  اي شاکران را داده جوش، اي الغران کرده سمین

  نوري ست اندر جان ما، کوهی ست در ایمان ما

  عشقی ست در پیمان ما، اي قدسیان در آستین

  ما سرخوشیم از روي تو، مستیم ما از بوي تو

  آبیم اندر جوي تو، اي گوهر و دّر ثمین

  زل خوانی توییشادي تویی، وادي تویی، شعر و غ

  عطر گلستانی تویی، اي بوستان یاسمین
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  من و او

  

  برخیز و بین از پنجره، آمد ز ره خونین جگر

  دنبال او خیلی روان، سنگش زنان، فریادگر

  گویند او مجنون شده، گم گشته و افسون شده

  لب بسته و حیران شده، پیمانه زن، پیمانه گر

  مگردیده دور صد حرم، در جستجوي آن صن

  گه عاقل و که مست سر، بیماردل، بیمارگر

  روحش ببین چون کوه نور، یا هیمه سوزان طور

  گرسر برکشیده بر فلک، چون کولیان، افسانه

  بر برج دل پهلو زده، چون قایقی لنگر زده

  اي را سرزده، بیدار دل، بیدارگرهر کوچه

  او همچو من، من همچو او، دو در یک و یک مست دل

  ها، هم سجده و هم جام گریخانهدر مسجد و م
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  دل دیوانه

  

      دیوانه دل این با ،اي عشق چه ها کردي

  آواره خستۀ این ،اشک و خون ۀاین چشم

  میخانه و خانه در ،مجنون صفتش کردي

  حنانه استن  چون ،نالنده و خونین دل

  دیوانه  دیوانه   کردي، گريدیوانه

     پیمانه به پیمانه ،نوشیده شراب جان

  گوید سخنت خود از ،خوش قدمت گوید دل

  خیزانه و افتانه ،سوي تو نظر دوزد

  گرید فغان به گاهی ،گاهی به طرب خندد

  پروانه و شمعک چون ،خود سوزد و تن سوزد

  پنهان در و منظر در ،خمري ست نهان او

  بیگانه به بیگانه را، جان کشد مدهوش
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  عشقنعره 

  

  دوش میخانه ز دوش ،نعره زنان آمدم

  هوش و عقل سر ز داده ،رفته ز دست اختیار

  باد به پریشان موي ،یار برآمد به در

  نوش نوش اش زمزمه ،بر کف او باده اي

  را الهام چشمه ،داد مرآن جام را

  سروش آن شنوي تا ،گفت خور از این خمر جان

  سکوت شد ام عربده ،باده چو بر لب رسید

  بجوش آمد دل دید ،دیده سر بسته شد

  کنون راهی رهرو ،بادي کنون وگفت ت

  فروش جانم شیره ،رو سر بازار ها

  ام خانه از دگر رو ام، تو من ،گفت تو منی

  بدوش کش جهان بار عشق، شهر از گذر در 

  باد چه تهمتن خشم اشاهد این خانه ر

  خموش شد دهان بسته ،قاف دل هِمرغ کُ
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  شب افروز

  

  من جانسوز شعلۀ اي ،افروز مناي شمع شب

  من روز و ماه و سال اي ،ورشید نورافروز منخ

  زن زخمه بر مرا تارم، زن، صخره بر مرا ،موجم

  من پاي فرخ الیاس ،چون مرده از دریام گیر

  کنی همبازم آب با ،با خاك یکسانم کنی

  فرداهاي من صبح اي ،از آب و گل سارم کنی

  کوهسار بر کنی سنگم ،ابرم کنی بر آسمان

  من دنیاي ناجی اي میکنی، آنم لحظه یک ،یک لحظه اینم میکنی

  کنیمی نزارم و زار ،کنیمست و خرابم می

  من راه شبچراغ اي ،حالج دارم میکنی

  ها کوي روشنچراغ ،اي کوهه کوهه نورها

  من امید ساحل اي ،رنگین پر طاووس ها

  ام تو بیمار و مجنون ،من مست و شیداي تو ام

  من تايهم بی یار اي ،افتاده بر خاك تو ام

  تب دریاي بر افتاده ،بی تو دلم محبوس شب

  من زندانبان و زندان ،نام تو جاویدان به لب
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  کشتگر عشق

  

  من بدست زنی داغ ،شانه زنم به موي تو

  من لبان زنی قفل ،نعره زنم زدرد دل

  کنم آن و این به روي ،در طلبت فغان کنم

  من چشم به کنی خاك ،بر سر کوي عاشقان

  روم می شکسته پاي ،هرشبهمست و خراب 

  من پاي به زنی کُند ،دست زنم بدامنت

  روان دل شکار به من ،کوه به کوه دوان دوان

  من کمان کنی خرد ،تیر کشم به چله ام

  ات قامت به پیرهنی ،گل  بافته ام زبرگ

  من روي به زنی پنجه ،جامه من دریده اي

  کنم شکر دهنت من ،قند نهم دهان تو

  من دهان کنی تلخ ،من اخم کنی به روي

  عشق خاك به ام کاشته ،کشتگرم که بذر جان

  )من زمین ندهی نم ،(آب به این و آن دهی
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  می عشق

  

  پرستکشی بادهدیشب آمد به برم باده

  گفت خور می که شوي عاقل و دیوانه مست

  این می از دختر رز نیست بر این خمره و جام

  می عشق است که جوشان بده از روز الست

  آنکه نوشید از آن تا به ابد رقص کنان

  هاي و هویش در هر مسجد و میخانه ببست

  خورد منصور از این باده و شد مفتی عشق

  عشاق همین بوده و هست ۀاز ازل قص

  محتسب برد ز میخانه به زندان دو سه مست

  مست این باده خدایا که به سجاده نشست
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  حرمت عشق

  

   نیست جایی اتر خرابات کوي ،اي دال

  نیست راهی ترا  ،بر در مسجد و میخانه

  حرمت عشق شکستند بر آن سنگ عتیق

  نیست الحانی خوش مرغ دگر که هوایی به 

  قصه دل سر بازار ببردند به کوس

  نیست دیداري و صحبت دگر که خیالی به 

  قامت صلح نگاه صنم باده بدست

  نیست رویایی ،وعده می داد که آن منظره

  ر فلک منزلت ما بشکستدست تقدی

  نیست راهی کرم ارباب به که ،حکم صبري

  این دل غمزده یارب چه مصیبت باشد

  نیست پرگاري نقطه ،که بر این دایره اش
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  نعره مستی

  

  دوش ز میخانه دوش  ،زنان آمدمنعره

  هوش و عقل سر ز داده ،رفته ز دست اختیار

  باد به پریشان موي ،یار برآمد به در

  نوش نوش اشزمزمه ،ايو بادهبر کف ا

  را الهام چشمۀ ،داد مرآن جام را

  سروش آن شنوي تا ،گفت خور از این خمر جان

  سکوت شد ام عربده ،باده چو بر لب رسید

  دل آمد بجوش دید ،سر بسته شد ةدید

  کنون راهی رهرو ،بادي کنون گفت تو

  فروش جانم شیرة ،رو سر بازارها

  ام خانه از دگر رو ام، تو من ،گفت تو منی

  بدوش کش جهان بار ،در گذر از شهر عشق

  باد چه تهمتن خشم ا،شاهد این خانه ر

  خموش شد دهان بسته ،مرغ که قاف دل
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  دعاي خیر

 

 دعاي خیر بر راهم روان کن

 جانم را جوان کن بپیشم مان و

 بنه سر بر دو دستانم سحرگه

 غمم را در خم گیسو نهان کن

 مان بستهحدیثم بشنو از چش

 نوایی خوش از آن درد و فغان کن

 ببوسی کن لبانم جام آتش

 در صحرا رها کن غزالی ساز و

 چو ابراهیم اگر در آتش افتم

 کن ارغوان را آتشمبه لطفی 
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  سفر

  

 "ان یکاديو"ه تابوتم بخوانید ب

 که تا جویم بدرگاهش مرادي

 به لطف و مرحمت خوانید بر من

 اديسرودي خوش که ماند چون نم

 قدح گیرید و مِی ریزید بر خاك

 تن ما خاك و جان توفنده بادي

 به چنگ و دف به خاکم چون گذارید

 بر جسم جمادي مریزید اشک

 کن به همراه "سفر خوش اي مسافر "

  شکستم من قفس بر اعتمادي

  

   



ادر هژبرين                                                                                    لرزه هاي زندگی                                            

                                         AVAYEBUF.com   182                                                 نشر آواي بوف   

  

  

  

  

  

   با من و از من جدا

  

 رفته در پیش خدا اي با من و از من جدا، اي

 بی تو دل من بی صفا صبا، اي رفته با باد 

 اي بی تو من ویران شده، در کوچه ها حیران شده

 صداافتان شده، خیزان شده، بی تو گلویم بی

 اي مرغک خاموش من، اي رفته از آغوش من

 اي همدم و همنوش من، از بند تن گشته رها

 اي بی تو روزم شب شده، جان بر کف و بر لب شده

 تو جان من گدا سوزان سرم پر تب شده، اي بی

 ما خونچکان، دریاي دردي بیکران ۀشد سین

  تو دل مهربان، گشتم غباري در هوا گدر سو
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  نگار

 تبسمی ز لب آن نگار ما را بس

 پیام و نامه اي از سوي یار ما را بس

 کنم چاره چه بگو ،به شهر یار غریبم

 نسیم دلکشی از شهر یار ما را بس

    منده سر شکوه دلدار دوري ز دگر

 غم جهان و غم روزگار ما را بس 

   سکوت این لب دندان گزیده را ساقی

 بس را ما یار چشم  از  شکن که جرعه اي 

 کنشت به نی ،مراد ما نه به مسجد رواست

 که خون دختر رز در پیاله ما را بس

 مرا نه قصه دلدادگی ست زیب سخن

 بس را ما رفته عشاق قصه و  حدیث

 پوشید ما ز رخ هزار حیله گري کرد و

 تبسمی ز سر التفات ما را بس

 به آب دیده نوشتم صفاي همت یار

 غالمزادگی آن نگار ما را بس

 مرا ز رحمت شاهان کجا شود خیري

    بس را ما کالم ،که بر جریده عالم
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  حُسن جان

 آمد ز ره آن حُسن جان، دل کیمیاي مردمان

 تا دل برد از این و آن، در آشکار و در نهان

 ستاست، آشوب برپا کرده ان چه غوغا کرده وه بی

 ست، این دل کشانده در میاناصد پرده باال کرده 

 این خَمر جوشنده به خُم، در کوي ها ره کرده گُم

 گه بوده اَب، گه بوده اُم، در خیزش و گه در چمان

 آمد مرا آن عطر و بو، در کوچه هاي تو به تو

 انباخال لب در جستجو، افشانده مو، ابروکم

 بحري ست این جوشنده دل، این نور تابیده به گِل

 در پیش او هوران خجل، شُرب گواراي روان

 سوزان و رخشان تر ز هور، آتش بیارکوه طور

 در برگرفته جان مور، در کوه و صحراها روان

 آبی خوش ست این چشمه دست، هستی ز جودش مست مست

 پیشش یکی باال و پست، افتاده برپایش سران

 ست و بخشش یار ما، مشکل گشاي کار ماجود 

 شمع شبان تار ما، دور از هیاهوي جهان
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  قاصدك

  

 اي قاصدك ببر خبر از ما به شهر یار

 هوشیار و مست هر به   احوال ما بگوي

 ارباب عشق را صلتی ده ز سوي ما

 شاهوار خنگ بران ،با باد صبحگاه

 بروب ما معشوق کوچه و گیر جاروب

 بیار ما به خاکی شتهم ،از کوي یار

 دامی هزاردانه بگستر به هر کنار

 شکار آن ست صیاد را بگو که به دام

 نقاش شهر را بفریبش به مکر و زر

 نگار تا بر قلم کشد رخ نیکوي آن

 ره سنگالخ و خار مغیالن به هر کنار

   ماییم پا برهنه و بر در به انتظار

   



ادر هژبرين                                                                                    لرزه هاي زندگی                                            

                                         AVAYEBUF.com   186                                                 نشر آواي بوف   

  صبح شب یلدا

  

 یمیلدا شب صبح ،اي خنده لبهایت

 فردایم سرمایه ،اي شادي چشمانت

 زیبایی جلوه اي ،اي نور به تاریکی

 الالیم و نغمه اي ،اي مایه جان من

 افسانه و قصه اي ،اي چهچه مستانه

 شبهایم  آرامش ،اي ناز و تمنایت

 اندیشان بد اي کرده مرا رسوا در جمع

 زنجیر گران کرده بر گردن و بر پایم

 من سیر و گردش اي ،اي مسجد و دیر من

 همتایم و مونس اي ،اي باد سحر خیزي

 گل و آب به افتاده ،اي در طلبت این دل

 دریایم تو چشمان ،گیسوت مرا بستر

 گریم تو گریه با ،با خنده تو خندم

 حلوایم و شیرینی ،انگشت تو بر لبهام
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  طواف دل

  

 به اتش تو نشستن صواب دل باشد

 باشد دل  روال   غبار کوي تو گشتن

 میکده می گشت پیر ما دیروز بگرد

 باشد  دل  نماز   بگوید  یار  که آنچه

 فریب ظاهر خندان ما مخور اي دوست

 که آب دیده ما اشک و خون دل یاشد

 به طعنه گفت رقیبی لبانت خاموش ست

 لبان خامش و آتش به جان و دل باشد

 است  پریزاد  آن   ابروي  مراد ما خم

 باشد دل  آرزوي که خنده اي ز لبش 

 ز کشتگان رهش این پیام آمد دوش

 باشد دل کمند  درازش شکنج موي 

 پا کولی حال آشفته شاعرخموش، 

 باشد  دل طواف ،که گرد درگه و کویش
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  شکر دهان

  

 آمده است شکر دهان، از ره دور ناگهان

 دل بسویش دوان دوان، گشته ز دیدنش جوان

 هر قدمش عنایتی، هر سخنش حکایتی

 تی، چشمه ز دیدنش رواناو سعاد ةخند

 هم قمر است و هم مَلَک، شمس نشسته بر فلک

 بیغش و صاف و بی کلک، آبی پاك آسمان

 هم تن ما و هم روان، هم چمن است و هم چمان

 تیر نشسته بر کمان، روي بسوي کهکشان

 شعله زند به پا و سر، بوسه و مرهمی به بر

 امید در، بر تن خستگان توان ۀروزن

 بر سریر، جامه تنش از حریرشاه نشسته 

 شوکت دیده و ضمیر، دور ز شیون و فغان

 اوست مرا امید جان، نفس جهان در او نهان

 بیان منبع عشق بیکران، هم قلم است وهم
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  نسیم شامگاهی

  

 اي نسیم شامگاهی، فاش کن اسرار را

 بر خبر از ما، همی آن دلبر عیّار را

 سر به شکستندي را خُم و ساغرباده نوشان، 

 پرگار را هدل ساختندي، نقط ۀکعب

 صوفی شده لبریز عشق ۀنوعروس حجل

 زن سیّار راخوش نگر سیماي آن بربط

 غیب پرده در ما طلب کردیم در خلوت، ز

 حسن جانبازان لب خاموش دل فرّار را

 دُرد می چون پا کشد در ترمه میناي عشق

 آتشی سازد تن آن شبرو طرّار را
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  دل دیوانه

  

     دیوانه دل این با ،عشق چه ها کردي اي

 آواره خسته این ،این چشمه اشک و خون 

 میخانه  و خانه در ،مجنون صفت اش کردي

 حنانه   استن   چون ،نالنده و خونین دل   

 دیوانه   دیوانه  ،کردي  گري دیوانه 

    پیمانه به پیمانه ،نوشیده شراب جان

 دگوی ات سخن خود از ،دل خوش قدمت گوید

 خیزانه و افتانه ،سوي تو نظر دوزد

 گرید فغان به گاهی ،گاهی به طرب خندد

 پروانه و شمعک چون ،خود سوزد و تن سوزد

 پنهان در و منظر در ،خمري ست نهان او

  بیگانه به بیگانه ،مدهوش کشد جان را
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  ایام غم

  

       )  بیار باده که ایام غم نخواهد ماند(

 بجا نخواهد ماند خزان گذشت و زمستان   

     حدیث عشق چو گویم زتب فلک سوزد

 ماند نخواهد بجا تب این که شکر هزار 

      ز من به شیخ دغل پیشه اش دهید پیام

 ماند نخواهد بجا   سلیمان دوغ دیو که  

        اگر نسیم خبرچین نداد مژده صبح

 ماند نخواهد بجا  ظلمت که زي شاد تو  

      آزرد گر هعشو یار ترا چه اگر ،دال

 ماند نخواهد بجا ظلمش که مباش غمین  
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  شعله پنهان

  

  ساقی به پاي شیخ میفکن شراب ما

  مطرب چه شد نواي همایون رُباب ما؟

  زاهد مگیر خرده اگر باده خورده ایم

  بنگر به داغ دیده جگّر کباب ما

  آن سُرخ وش لبی که سحرگه شکفته شد

  با باد صبح رفت و ندادي جواب ما

  خاك کوي میکده در دیده میکنیم ما

  خوش باد اشک دیده همچون گُالب ما

  اي دل، به لطف شعله پنهان در وجود

  باز آر عشق خفته همچون شهاب ما
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  شبرو 

  

  بدر خانه ما آ و رُبا خواب مرا

  بده آن باده خونین و ببر تاب مرا

  سحر و جادوي  فلک کن به سرم گرده فشان

  اب مراشاید آرد ببرم دلبر کمی

  شُهره شهر و رقیبان همه در خدمت او

  پرده انداز و بشو دیده خوناب مرا

  آنکه با باده کشی هستی جانم  سوزد

  دور ریزد ز در خانه می ناب مرا

  کاش آن شبرو عیّار به منزل آید

  تا ببیند سر و پا این دل بیتاب مرا
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  صلت خاطر

  

 صلت خاطر رویش دل و افکارم برد

 هش زد و انکارم بردگره در زلف سیا

 میر مجلس که می اش غلغله اي کرد به پا

 پرده در پرده زد و جعبه اسرارم برد

 یاد باد آن مژه سینه شکافش که به شب

 طعنه ها میزد و بر هر سر بازارم برد

 یاد باد آن لب لعلش که به میخانه غیب

 جام بر کف شد و هوش از سر بیدارم برد

 پیر سحرز کرام نگه اش، رقص کنان 

  به دعا خوانی دل آمد و زنارم برد
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  غزلی بپاي تو

  

  آن غزل سروده را، ریخته ام بپاي تو

  تا تو نظر کنی مرا، جان و سرم فداي تو

  دیده من به کوي تو، چشم امید سوي تو

  ور تو بگوییم بگو، هر سخنم ثناي تو

  قبله و معبدم تویی، مقصد و مسلکم تویی 

  یاد دلم هواي توهر طرفی که رو کنم، 

  سینه دریده ات منم، راه نشسته ات منم

  دار نشسته ات منم، هر طرفی نواي تو

  سرکش و مستی اي صنم، شاهد و شهدي اي صنم

  دیر و کنشتی اي صنم، خوش ز تو و صفاي تو

  چون تو بخوانیم ببر، من بدوم به پا و سر

  مرده شوم ز دوریت، زنده ام از دواي تو
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  شسبزه پو     

  

  بریز باده که این جام خون به جوش آمد

  مَلَک ز حرمت این باده در خروش آمد

  دریغ باد که در من یزید وصل و طلب

  بسی منادي شرالعمل به هوش آمد

  هزار نکته ناگفته ام به صبر گذشت

  سپاس باد که ایام عیش و نوش آمد

  مراد دل به دعایی ز باد صبح بخواه

  فروش آمد که خوش خبر ز بر دُخت  گُل

  سحر ز شوق فلق در طلیعه خورشید

  اذان عشق برآورد و سبزه پوش آمد

   



ادر هژبرين                                                                                    لرزه هاي زندگی                                            

                                         AVAYEBUF.com   197                                                 نشر آواي بوف   

  

  دعاي خیر

  

  دعاي خیر بر راهم روان کن

  جانم را جوان کن وبپیشم مان 

  بنه سر بر دو دستانم سحرگه

  غمم را در خم گیسو نهان کن

  حدیثم بشنو از چشمان بسته

  نوایی خوش از آن درد و فغان کن

  نم جام آتشببوسی کن لبا

  کن دامن نهانغزالی ساز و در 

  چو ابراهیم اگر در آتش افتم

  به لطفی  آتشم را ارغوان کن
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  دولت دل

  

  دولت اهل مدارا را سرآمد وقت دوش

  حاسدان شادي کنان در ره برآوردي خروش

  شه نشین دیده اهل نظر از غم گرفت

  گوشه میخانه پر شد از کرام گل فروش

  هان می کنند در آستینواعظان صد حیله پن

  تا بر افتد پرده هاشان، رند ما باشد خموش

  رنگین به شبکن  گر تویی عاشق، به می سجاده 

  بانگ هاي پرخروش مالئکتا بر آید از 

  دیو بر تخت سلیمانی پی تلبیس خلق

  خلق در گل مانده، از سر داده راي و عقل و هوش
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  حیران

  

  رانی اماي دل، نگر حیرانیم، این مستی و وی

  این خاك بر سرکرده را، این گفته هذیانی ام

  اي دل، نمی بینی دگر؟ افتاده کو و گذر؟

  برخاك و خون افتاده را؟  این دیده گریانی ام؟

  اي دل، ببین این حال و روز، این آه هاي سینه سوز

  ابن برف و گرماي تموز، این آتش پنهانی ام

  ابردي به یغما خوان ما، دزدیه اي ایمان م

  بر در گه و ایوان تو، من ماندم و عریانی ام

  اندر پی ات هرسو روان،  عیّارهمچون شبروان

  اي ماه کن این سو نظر، بین سینه بریانی ام
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  صنم

  

  گر نظر افکنی به من، از تو دلم جوان شود

  گر خبر آوري مرا، زمزمه ام روان شود

  حُسن تو گر زند سحر، حُسن سحر خجل شود

  صنم، شهر دلم جهان شوداز پی دیدنت 

  هر نفسی که می رسد، رشته به رشته جان شود

  ور نه زنی سري به دل، نامدنت فغان شود

  وعده اگر دهی مرا، ور نکشی ببر مرا

  باز بخوانمت به جان، گرچه نهان عیان شود

  قبله به قبله پاکشان، از پی تو دوان دوان

  گر ندهم سرم به ره، سود، همه زیان شود
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  خاطرهمُلک 

  

  به مُلک خاطره رخسار درد رهبان شد

  نسیم باده کش آمد ز راه و مهمان شد

  ز جایگاه مالمت سخن مران اي دوست

  که نقش حادثه در دیده راز پنهان شد

  فریب عقل چه گویم که در خزانه دل

  نشد میسّر و آخر فغان و هذیان شد

  به طعنه گفت رقیبم ز بیقراري یار

  وقت نسیان شدحدیث عشق چه گویم که 

  مرا بکوي خراباتبان ببر اي دوست

  که در حریر سکوتم، دو چشم گریان شد
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  می پرست

  

  ساقیا من می پرستم، باده ام امشب چه شد؟

  رفته از سر عقل و دین، جانا بگو مطرب چه شد؟

  ما بیاد تو چنین از پا و سر افتاده ایم

  گوشه چشمی به ما کن، حُسن خال لب چه شد؟

  یقان خوش مرام و باده گردان گشته ايبا رف

  دختر رز را بپرسیدش خُم پر تب چه شد؟

  رسم و آیین وفاداري چه شد در کوي عشق!

  مستی صبح شب عشّاق را یا رب چه شد؟

  پیر ما با خرقه می رقصید دیشب دور خُم

  کاي مسلمانان! مراد ما از این مطلب چه شد؟
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  "انجل"مرثیه اي براي 

  

  این دنیا، ویرانه شدم امروزرفتی تو از 

  مرغت ز قفس پر زد تیري به دلم جانسوز

  خونابه دلم از غم، جاري به رُخم جیحون

  بیتاب تو از رفتن، چون موج سر سیحون

  هر چند دهی زجرم، افزون کنی دردم

  با مرگ عزیزانم، محزون کنی قلبم 

  خود ببرم اي مرگ، سیرم من از این دنیا با

  م، هم واژه و هم آوادر سینه شکست از غ
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  خدنگ سامان سوز

  

  به سینه زد ز نگاهش خدنگ سامان سوز

  شفق ز قاعده بشکست و گشت جان افروز

  ز حُسن صبح کسی را شود نصیب، نسیم

  که قوس سِحر گششایش، کمان شود بر روز

  دریغ آن قدح پر تالطُم شبگرد

  به سنگ حادثه بشکست در کف دیروز

  جام میی ست مراد این دل خسته، فسوس

  که در خُمش بفتاده ست شور دیده فروز
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  تریاق  درد

  

  خیال روي تو تریاق درد ما باشد

  هزار نکته در این مدعاي ما باشد

  کتابتی ز ازل برگشود مفتی عشق

  نگر حکایت آخر حدیث ما باشد

  براه میکده رفتیم و در گشاده نشد

  کجاست آنکه مِی اش رهنماي ما باشد

  ساقی و آتش دل جام به یمن جلوه

  ببین که قرعه مستی از آن ما باشد

  پیام دادمش اي مه گرفته شب گیسو

  تو دام گستر و دامت مراد ما باشد

  ز آفتاب جمالت دوصد شکوفه شکفت

  یکی نشد غزلی کآن نشان ما باشد
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  غزلواره

  ز آفتاب رخش صد غزل دمید به روز

  نقاب حُسن برون گشت و شد جهان افروز

  توسن شب شد خبر ز جلوه یارسکوت 

  ز برق دیده، زد آتش به خرمن دیروز

  مَلَک ز حادثه شد خاکروب کعبه عشق

  سبو گرفت و قدح برشکست و شد پیروز

  ز جام، همهمه اي می رسد به گوش اي دوست

  شراب لعل لبش، اتشی ست سامان سوز

  عجب مدار اگر خال لب ز مخزن غیب

  ان سوزبه کوه طور شده ست هیمه اي گریب
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  خونچکان

  

  آي مَکِش مرا چنان، بر در خان این و آن

  آي مَکُش مرا چنان، سینه دریده خونچکان

  گر بکِشی به خود کِشان، همچو پري به کهربا

  ور بکُشی چنان کُشان، تا به دلت شوم روان

  سر به سرم نهاده اي، بند به پا نهاده اي

  بخت زمن رمانده اي، در نظرت شدم نهان

  ن به جام من، خَمر بشو به جان منجام بز

  تیغ بزن به گردنم، تا به جهان شوم جهان

  پُخت کنی تو نان من، سیر کنی دهان من

  تا بپرم بسوي تو، قفل زنی دکان من

  من همه جا پی ات روان، چون که تویی شه جهان

  گر تو بخوانی ام به بر، بنده شوم دوان دوان
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  حریر سکوت

  

  درد مهمان شد به مُلک خاطره رخسار

  کش آمد ز راه و رهبان شدنسیم باده

  ز جایگاه مالمت سخن مران اي دوست

  که نقش حادثه در دیده راز پنهان شد

  فریب عقل چه گویم که در خزانه دل

  نشد میسبر و آخر، فغان و هذیان شد

  به طعنه گفت رقیبم ز بیقراري یار

  حدیث عشق چگویم که وقت نسیان شد

  تیان ببر اي عشقمرا بکوي خرابا

  که در حریر سکوتم، دو چشم گریان شد
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  صلت خاطر

  

  صلت خاطر رویش دل و افکارم برد

  گر در زلف سیاهش زد و انکارم برد

  کرد بپامیر مجلس که می اش غلغله می

  پرده در پرده زد و جعبۀ اسرارم برد

  یادباد آن مژة سینه شکافش که به شب

  ارم بردزد و با خود سر بازها میطعنه

  یاد باد آن لب لعلش که به میخانۀ غیب

  جام بر کف شده، هوش از سر بیدارم برد

  کنان پیر سحرز کرام نگهش رقص

  به دعاخوانی دل آمد و زنارم برد
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  و پنجرهشمع 

  

  مژه برهم زد و برد از سر هوش

  چو برآمد به بر پنجره دوش

  شمع بر دست چپ و جام به راست

  وي و بنوشگفت گیر این می خوشب

  اي بود به جانجام آتشکده

  ور و سر پرجوشکرد دل شعله

  سینه در تاب و تپش بود مدام

  خواند و مرا در آغوششعله می

  پس آن پنجره در سایه شمع

  پرده افتاد و جهان شد خاموش
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  مژدگانی

  

  مژدگانی ده که می در جام شد

  محتسب در کار خود ناکام شد

  در ره میخانه ما دادیم سر

  تا که آن پیر مغان در دام شد

  حلقۀ زلفش خَم خُم در شکست

  آتشش در بوتۀ جان، رام شد

  جامۀ چرکین چو از تن ریختیم

  عشق، توفانی سر هر بام شد

  شعله در خرمن چو افتاد از عطش

  روز از دودش سروپا شام شد

  خامی دل در کمند غمزه اش

  مرد میدان همچو پور سام شد
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  شوق دیدار

  

  ي تو صد آفتاب تازه دمیدز شوق رو

  نبیذ عشق ز جام و می شبانه دمید

  جمال عقل کدر گشت از تبسم عشق

  نگاه کن که عبیر آمد و بخانه دمید

  نقاب گوشه حُسنت اگرچه دل آزرد

  حدیث و قصه دل گشت و چون گدازه دمید

  رقیب ما که سخن ها ز جعد موي تو گفت

  به خاك سینه ما شادي دوباره دمید

  د سروشی که از خزانه غیبسپاس با

  نفس چو عیسی مریم به دام و دانه دمید
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  "من"

  

  بدان او یار نیست "من"هر که گوید 

  همدل و همسنگر و همراه نیست

  همه از خودپرستی زاده است "من"

  کاالي هر بازار نیست "حُبّ من" 

  ، کاسب شود"من"جان چو شد مغلوب 

  جان کاسبکار، جانی در خور دربار نیست 

  رها کن، در حرم آ، اي پسر "من"

  سینۀ عشاق، جاي توبه و انکار نیست

  نوش جامی می از این جوشنده خُم

  تا ببینی در فنا  اسرار نیست
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  عتاب دل

  

  ساقی بیار باده که دل را عتاب شد

  پیمانه گشت آتش و خُم، پرُ شراب شد

  هر دم پیاله یی ز می لعل شد بکام

  اب شدهیهات، حاصلش همه درد و عذ

  روح القدس که صاحب قُرب و شکوه و جاست

  از کفر زلف، خادم دَم التهاب شد

  وقت سحر ز دیده مستش جهید برق

  آتش بجان فکند وز آن دل کباب شد
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  وقت نوش

  

  مژده اي یاران که وقت نوش شد

  حُسن سر زد، جام دل پرجوش شد

  خلعت خورشید با پیک سحر از ره رسید

  بر تنش، تنپوش شدکوه چشمان برگشود و 

  کهکشان بر پاي صحرا ریخت اخترهاي خویش

  حال صحرا بین! کاین سان با علف همدوش شد

  شهد لب بر نان درویشان چکید در نیمروز

  کار مالیان نگر، کز پایه بس مخدوش شد

  حُسن عشق و خلعت خورشید و حال کوه و دشت

  از قلم جوشید، زآن رو راه دل مفروش شد
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  شوریده سر

  

  وریده دلی دارم، شوریده سري دارمش

  در پیش رخ آن مه، افتاده سري دارم

  عشق است مرا در بر، عشق است مرا در سر

  اندر قدم آن بُت، افتاده سري دارم

  آتش زندش بر جان، آتش زندش بر خان

  در آتش حُسن او، افتاده سري دارم

  او خَمر و خُمار من، باران بهار من

  سري دارم در چشمۀ جوشانش، افتاده

  او شادي و شور من، او کومۀ نور من

  در هیزم سوزانش، افتاده سري دارم

  خیزید و بخود آیید، در پیش منش آرید

  او مرهم هر علت، افتاده سري دارم
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  سر دادن

  

  ام بپاي توآن غزل سروده را، ریخته

  تا تو نظر کنی مرا، جان و سرم فداي تو

  ودیده من بکوي تو، چشم امید سوي ت

  ور تو بگوییم بگو، هر سخنم ثناي تو

  قبله و معبدم تویی، مقصد و مسلکم تویی

  هر طرفی که رو کنم، یاد دلم هواي تو

  سینه دریده ات منم، راه نشسته ات منم

  دار نشسته ات منم، هر طرفی نواي تو

  سرکش و مستی اي صنم، شاهد و شهدي اي صنم

  دیر و کنشتی اي صنم، خوش ز تو و صفاي تو

  چون تو بخوانیم ببر، من بدوم بپا و سر

  مُرده شوم ز دوریت، زنده ام از دواي تو
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  شراب جان

  

  اي شراب جان، مرا با خویشتن دیوانه کن

  عقل بر، با عاشقان همخون و هم پیمانه کن

  چشم سر بندم، گشا چشمان این مرداب دل

  بند بگسل، دام بر کن، کرم را پروانه کن

  اندر سماع عشق ها شور و غوغا کن بپا،

  خامی ام پز از درون و جان دل فرزانه کن

  اي دم عیسی، بخیزان و به دم بر مردگان

  قصۀ دلمردگا ن در شهر عشق افسانه کن

  دوره گرد مِی فروشی، اي ز علت ها جدا

  سوي ما آ، خانۀ دیوانه را میخانه کن
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  نامه

  

  نامه نوشته ام دال، باز نداده اي جواب

  برده یی، حُسن کشیده در نقابموي به پرده 

  زیده اياي، راه دگر گُاز همگان بریده

  جامۀ تن درانده اي، روي نهاده بر سحاب

  دل به تو گشته مبتال، بی تو سحر چو شامگاه

  رده چراغ کوچه ها، چهره نشسته بر گِالبمُ

  پچ پچ برگ، خفته شد، مرغ به شاخه مُرده شد

  راببغض گلو شکسته شد، دیده بشد خُم ش

  اي همه تن فداي تو، دیده دل براه تو

  من خراب بر همگان نشان تو، بی تو جهانِ

  خیز و برآ بسوي ما، سبزه برو به کوي ما

  آب بزن به جوي ما، پیري ما بده شباب
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  راز عشق

  

  عشق در جان جوششی برپا کند

  رازهاي خفته را  رسوا کند

  عقل را شوید به آب زندگی

  ا کنداي نجوهاي تازهنغمه

  با خزان آمیزد و بر بُن زند

  قوس را با یک نفس جوزا کند

  وارهاند مردگان را از کفن

  کاسبان بی کسب و بی کاال کند

  آنکه ببرید از جهان و شد فقیر

  عشق او را گیرد و دارا کند
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  جه کس است این ؟

  

  جه کس است این که چنین مست روان است

  شوریده تر از برگ خران است

  وي شب است اینرقاصه هند

  نه نه چو تب است این

  گیسوش پریشان شده در باد

  در خاطره و یاد

  سرکش ۀو چون شعل و می لرزد می رقصد

  تیري است به ترکش

  برگ است ةدر صبح یکی ژاله به رخسار

  نقاشی و رنگ است

  با قهقه او صبح بتازد ز سر کوه

  بی رنگ شود حسرت و اندوه

  یادر خلوت چشمانش همی گم شده در

  افسانه پریا

  ترین خاطره در بعد زمان استاو زنده

  او شور جهان است

  طور کُه به آتش چو و عیسی صفت است او 

  ناآزرده از او مور
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  او کفتر کوهی است کشد پر به سر اوج

  من ساحل او موج

  او زنده ترین خاطره در بعد زمان است

  در سینه نهان است
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  قلب من

  

  خانه اي در دورهاستفلب من در 

  بر درختی از زمان کودکی

  غوطه در احساس گنکی ناآشنا

  در لباسی ژنده از پوسیدگی

  فلب من در پشت هفت دریاي آب

  در کنار چشمه اي شوریده دل

  خون رنگ از  سایبانش بیرقی

  گل اي از آب وخفته در انبوهه

  فلب من را شبرویی از من ربود

  در نماز پوته وحشی به آب

  ز نور کرم شبتابی شکستشب 

  ماه بر برگ درختان خورد تاب
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  دل بیقرار

  

  اي که این دل بیقرارت، روز و شب در پیچ و تابت،

  خواستارت، خواستگاران پابپاي فراقت، در ریزان اشک  

 آستانت، در دمی بیارامد تا 

  آمدستم سوي کویت، تا ببینم ماه رویت،

 مویت لطف و شمیم از گردم زنده  مویت، زلف کمند در درافتم تا 

    رو از این در، بال گیر و پرکشان پَر، "باز گویی 

 "سر بنه دیگر دري بر دیگر، یار کن جستجو 

  کفتري گردم به بامت، بق بقویم ذکر نامت،

  پایم بدامت، تا زنم جامم به جامت  شادیم 
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  احساس 

  

        چیست این احساس نابودن شدن ؟

 ی شدنترس مردن از بدن خال

 در پسین یک زمستان بلند

 دیده بستن با عدم یکسان شدن

 چیست این مفهوم گنگ زندگی ؟

 سینه اي آکنده از جویندگی

 در طلوع روز در صبح بهار

 چشمه اي لبریز از پویندگی

 چیست این حرص و طمع در جان ما ؟

 خشم و نیرنگ و فسون در کار ما

 دوستی هامان شرنگی زهروار

 افکار ماخوشه چین زشتی 

 چیست این دلبستگی بر کار خویش ؟

 راست استادن بر پیمان خویش

 خم نکردن سر بر تزویر و زور

 جان سپردن در ره ایمان خویش

 چیست این شیدایی و عشق و جنون ؟

 سر نهادن در رهی پر رنج و خون
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 روز و شب در التهابی پر تپش

 غرق رویاهاي دنیایی درون

 ؟ چیست این آشفتگی در روح ما

 این گره بر صورت و ابروي ما

 دیده بستن بر لطافتهاي گل

    زهرخندي گوشه لبهاي ما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   



ادر هژبرين                                                                                    لرزه هاي زندگی                                            

                                         AVAYEBUF.com   227                                                 نشر آواي بوف   

  رها

  

             شاد باش اي رهاشده از بند

 من که از خون تو شدم آگین

 همرهت دست باد سرخ کویر

 در گذارت از این سراي غمین

 خوشه چینان تاك پیرهنت

 نشمع بر شمع می کنند آجی

 در افق سر کشیده بخت بلند

 پروین دختر ،روشنی بخش

 بودنت بود شوق دلداران

 حزین گون تیره شام ،رفتنت

 شادباش اي رها شده از بند

 تو که از خون من شدي آگین
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  ندا

  

                     در صداي باد آمد این ندا

 جان فدا و جان فدا و جان فدا 

     اي سبوگیران سبوي من خرید

 زهرمش جامه هاي خود دریدتا 

                  این سبو از جان ما آمد پدید

 تا ز ما بر مردمان آرد نوید

         خورد موسی زین سبو در کوه طور

 نور دریاي غرقه و   شد مرید

 عیسی از این می شدي عیسی نفس

 آتش جانش رها شد از قفس

 زین سبو نوشید زرتشت نبی

  گشت وخشور جهان معنوي

  که جانش زین سبو لبریز شد هر

  عشق از چشم و تنش سرریز شد
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  غم

  

 غمی انبوه بر قلبم نشسته ست

 که میل کار از دستم بگیرد

 به جان خسته ام مرغ شباهنگ

 نشان از بی نشانیها بگیرد

 هزاران واژه بر لبها نشسته

 ولیکن بر قلم جاري نگردد

 چو اخگر می جهم از قلب آتش

 نهبدشت تیره گون بیکرا

 دمی روشن شود انبوهه شب

 ولیکن آسمان اختر نگیرد

 غمی انبوه بر قلبم نشسته ست

 که میل کار از دستم بگیرد

 به جان خسته ام ققنوس تنها

 برنگیرد سر ،چو خاکستر شود
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  همراهی

  

 بیا در خزان گل یاس پیر

 به همراه باران بشوئیم خاك

 ز عطر گل یخ به هنگام صبح

 تاكنشانیم تاجی سر شاخ 

 زدائیم گرد از رخ دشت خشک

 زباد پر بال پروانه وقت اذان

 به خورشید گوئیم شب خوش چو خسبد به کوه

 کشیم دست بر پشت باد وزان

 بگیریم رنگ شقایق به مشت

 پراکنده سازیم در دشت و شهر

 زنیم نقش دریا به ابر بلند

 چوبارد به سنگ و به خاك و به نهر

 بیا در میان دو لبخند پاك

 یم آب و گندم به گنجشگ و مورده

 ببندیم پیمان خوبی و مهر

 بروبیم شب را به جاروب نور

 سحرگه به همراه بانگ خروس

 به خورشید گوئیم صبح اش بخیر
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 به سار نشسته به شاخ چنار

 مهر و بگوئیم از گردش چرخ

 چو نیلوفر رسته بر پاي آب

 بگوئیم درد دل خود به جوي

 نشینیم زیر درختی چنار

 دیم خامش ز هر هاي و هويبگر

 به انگشت نرم نسیم پگاه

 نویسیم پیغام بر برگ مست

 "میا زار موري که دانه کش است"

  "که جان دارد و جان شیرین خوش است"
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  بافیشال

  

           پیام آورد آن باد خبرچین

  ز پشت کوه و دریاهاي آبی

  زنی از رنگ دشتی مه گرفته

  قیاتا کنج ،کالفی در بغل

  تند شالی براي سینه اي سرد

  خورده پاي به رنگ خاك دشتی

  دیواره نگاهش خیره بر نقشی ب

  بادبرده ابريسرش در ابرِ 

  رده بادقاصدك بر گُ ،خیالش

  فراسوي افق آنسوي دریا

  کشد سر بر سر هر کوي و برزن

  پی آن شبرو خاموش تنها

  لبش جنبد ز نجوایی غم آلود

  دتو گویی روز او گشته شب آلو

  پایین به رو اشکی قطره ،به گونه ش

  آلودتب عشقی اش تپد در سینه

                  شب مهتاب و مهتاب دال روم«

  »آروم یار بی دلم  گیرهنمی
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                   اردنه دلبر از دلم گشته خبر«

  »پیغوم پیش فرستم تا قاصد نه

  کالف سبزو زردش تاب می خورد

  خورد می تاب ،مه ،میان سبزه ها

  مغروق دل خویش ،زن دلداده

  خورد می تاب ،شب ،میان چشم او
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  آسمان خالی

  

  یک آسمان خالی

  یک تکه ابر کهنه

  یک آذرخش خسته

  یک رعد دل شکسته

  یک مرگ نابهنگام

  یک کوه غم به سینه

  غلتان کیک قطره اش

  یک دشت درد پیچان
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  کودکی

  

     هاکودکی بودم دوان در کوچه

  هانابوده و بوده از خیالبی 

    لدوستانی داشتم همرنگ گِ

  دل و خون دردمند مادرانی 

       خویش ایام ازخبر بودیم بی

  کیش و آیین و مسلک هر از فارغ 

      مسجد و دیر و خرابات و کنشت

    بهشت نی بد ما پیش  جهنم نی

     مرگ مفهومی غریب و گنگ و کور

  استه از کوي دوربرخ اشهدي

        از آب روان ترجمع ما همگون

  جوان و شاد و سرکش هامانقلب

     هامان بدور از بغض و کیندوستی

  انگبین همچون شیرین زندگی

          شنبه از نه ماه سالشنبه تا پنچ

  سوال و مشق و مدرسه پی در

       ام هايشادي روز هامانجمعه

  ما هايبازي و استحمام روز
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           روزهاي عید سرشار از شعف

  دف و چنگ ساز بود صدایی هر

      شهر یکسر غرق شادي و سرور

  نور ز دریایی و باز سرایی هر

         سالها بگذشت و گم شد عیدها

  صیدها چون شد طعمه عمرهامان

        خشک شد آب زالل جوي ما

  ما موي بر نشست پاییزي برف

           درد در پس انبوه دریایی ز

  سرد و تاریک اي کومه شد مانسینه

          هاي دوران شبابآن رفاقت

  سراب چون لرزان و مست زیبا و پاك

      بود رویایی به چشمی پر ز خواب

  آب تند مسیر بر حبابی یا
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  آدمک

  

  تاب شد نور آمد آدمک بی

  آدمک از برف بود و آب شد

  آب شد در خاك و سر زد در علف

  آن علف شد در دهان بز تلف

  پان پیربز به دشت و کوه با چو

  شیر خود را داد تا گردد پنیر

  آن پنیر چرب را دزدید زاغ

  اش در کنج باغشد خوراك جوجه

  جوجه افتادش بخاك از آشیان

  جان و روانگشت آب و گرد و بی

  شد بخار آن آب و پیوستش به ابر

  غرشش از خاك و جنگل برد صبر

  بر سمند باد و سرما برف شد

  شد رفحشد باز، اما خامش وکمآدمک 
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  زال پشت کمان

  

  آه اي مردمی که از باال

  دست در دست کرده اید به مکر

  تا به تاراج بر دهید این خاك

  پاي سجاده، رو به عرش و به ذکر

  این کهنسال زال پشت کمان

  اش کشیده به روزتسمه از گرده

  به دلش درد و زخم خون افشان

  پیکرش تاب خورده از تب و سوز

  هاي کبوداش پر ز قصهسینه

  هایش ز اشک آکندهچشم

  آسمانش گرفته ز ابر سیاه

  در نهان همچو مرغ سرکنده

  آه اي مردمی که از باال

  در دست کرده اید به مکر

  کرده تاراج آبهاي روان

  پاي سجاده، رو به عرش و به ذکر
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  غم

  

 غمی انبوه بر قلبم نشسته ست

 که میل کار از دستم بگیرد

 اهنگبه جان خسته ام مرغ شب

 نشان از بی نشانیها بگیرد

 هزاران واژه بر لبها نشسته

 ولیکن بر قلم جاري نگردد

 چو اخگر می جهم از قلب آتش

 بدشت تیره گون بیکرانه

 دمی روشن شود انبوهه شب

 ولیکن آسمان اختر نگیرد

 غمی انبوه بر قلبم نشسته ست

 که میل کار از دستم بگیرد

 به جان خسته ام ققنوس تنها

  برنگیرد سر ،اکستر شودچو خ
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  اشک

  دخترك در گوشه ایوان نشست

  "لبخند شیرین ات چه شد؟ "گفتمش: 

  قطره اشکی  شد ز چشمانش روان

  سر به رانو برد با آهی خفیف

  "دیوي از لبم دزدید آن  "گفت: 
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  سنگ و شیشه

  

  سنگ مزن، شیشه شکستن خطاست

  شیشه چو بشکست، خطا در خطاست

  شیشه استنفس رفاقت چو یکی 

  نیش زبان سنگ بر آن شیشه است

  اي که رفاقت ز تنت ریختی

  مهر و محبت به در آویختی

  مرده شود آنکه تهی شد ز مهر

  نام و نشانش پاك شود از سپهر
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  رها

  

             شاد باش اي رهاشده از بند

  من که از خون تو شدم آگین

  همرهت دست باد سرخ کویر

  ندر گذارت از این سراي غمی

  خوشه چینان تاك پیرهنت

  شمع بر شمع می کنند آجین

  در افق سر کشیده بخت بلند

  روشنی بخش ، دختر پروین

  بودنت بود شوق دلداران

  رفتنت، شام تیره گون حزین

  شادباش اي رها شده از بند

  تو که از خون من شدي آگین
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  مستی

 

 اگر مستی، بگو با من که مستی

 بدور جام مِی گشتی و گشتی

سستی حلقه عقل از سر خویشگ  

 خُم جوشان شدي، در خود نشستی

 شدي تنها، به تنهایی شکفتی

 رها کردي همه، در خود نهفتی

 به صندوق صدف با دانه شن

 به خود رفتی و مروارید سُفتی

 بپروردي گُهر اندیشه خویش

 زدودي آتش آز از دل خویش

 تنت از جامه دنیا فروریخت

یششدي در چشم مردم، مرد درو  
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  دل سرکش

 اي دل چه شد اینسان شدي؟ دیوانه و گریان شدي

 محزون شدي، خندان شدي، اي دل چرا ویران شدي؟

 اي دل نهان کردي مرا، خوار جهان کردي مرا

 از کهتران کردي مرا، اي دل چرا حیران شدي؟

 آمد به پیشت عقل و دین، گریان چو ابر فرودین

ا عریان شدي؟افتان و خیزان بر زمین، اي دل چر  

 نوشیده از آن جام و مِی، همره شده با چنگ و نِی

 گم گشته در فردا و دي، اي دل ز چه سوزان شدي؟

 آتش گرفتی پا به سر، در شهر گشتی دربدر

 گه کور و گاهی با بصر، اي دل ز چه خیزان شدي؟

 از اختران روشنتري، از رودباران پُرتري

ان شدي؟از کوهساران سرتري، اي دل ز چه جوش  

 اي حجره خورشید جان،  اي پرتو روشن روان

 در پیش خلق و در نهان، اي دل ز چه ناالن شدي؟

 پوشیده باش اي راز ما، خاموش باش اي ساز ما

 در چاه خوان آواز ما،  اي دل چرا قربان شدي؟
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  آتش زیر خاکستر

  

 دهیتپ خون دري ا ارِي یا سالم

  دهیتن تیپا بر ظلم کمند

  فام هیسی سرداب کنج تهنشس

  سربامی مرغ پر بسته مثال

  گشته خاموش ها کوچه در صدا

  نشسته خاکستر به آتش شده
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  بهاران فصل شودي روز دگر

  سواران نو موج ندیآ ره ز

  پوشند سبز گرید بار درختان

  جوشند باز قیخال ها دانیم به

  یانیکاو درفش ردیگ بدست

  ییایآر قوم باز بغرد

  برندهي ریشمش باز زبانش

  درنده گرگ آورد ریزنج به

  بروبد بن از خزانی جاروب به

  بکوبد ظالم خانه خروشش
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  نماز عشق

  

 اال اي سر دار رقصان شده

  شده حق جلوه کنان اناالحق

    وضویت به خوان شهادت بدي

  بدي محبت سراسر نمازت،

    عشق دریاي ز نمازي ،نمازت

  که آغاز عشق ست و فرجام عشق

  س یزدان جز از عشق نیستکه قامو

    ره اش جز ره عشق نیست ،که عاشق

  اال اي سماوات و ارض و وجود

  سجود قیامت  و   سجودت قیام

  بلند  نشانی   نشاندي به گردون 

  بند  به  گرفتی گویی فلک را تو

  ايدانه شدي گشتی،چو در خاك 

  ايالله شدي وبرستی ز خاك 

  جهان گرد  به  گشتی پراکنده 

  کالن و  ردخُ  چشمان بهعزیزي 

  فرودین  از  برتر شديبهاري 

  دین و کیش  هر ز فراتر نمازي 
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  ناز سرو کند  خم کمر پیشت به 

  نماز  برآرد  جهانی سویتبه 

  گل ز خشتی ناپاك، به چشمان 

  دل و جان کعبۀ   ،بر عاشقان

  جود دریاي  تو و لطف تو دریاي

  تو مهر و تو ایثار و شوق و سرود

  تاج و ملک بی و تتخ بی  شهنشاه

  عاج ز برجی   نه سر، برنه دیهیم 

  بلند سپهر   و  دشت تو  و  تو کوه 

  کمند از رها سمندي، گریزان 

  

  پروري آن از در و تو شن گیري 

  پروري جان و مهر  گل ،ز آتش

  اال اي سر دار آوازه خوان

  آسمان سوي  گشاده دو دستان 

  جان و  عقل  فروزندة  ،ستایش

  روان در روان ی همه عشق و عشق

  درآغاز، گفتار و گفتار، نور

  پدید آمد از نور، عشق و سرور

  ز عشق این سراسرجهان جان گرفت

  گرفت  خلقت  نام و  حدیثی شد 
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  آموختم  اندیشه من از عشق، 

  اندوختم  توشه  بسی ز هرمش، 

  نیکخوي  آن  گردد نفس مبارك 

  که از عشق گیرد همی آبروي
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