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 اختر نشین

آب ي اختر نشین پهنهدلت   

دریغ کرم شبتاب فروغ بی  

 عروج ماه در تُنگی بلورین

 گذار قو، در دریاي مهتاب
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  شبیخون

 شبیخون چون زدي بر خانه دوست

 کَنی از پیکر خود جامه و پوست

 رفیق نیمهِ ره، اهرمن خوست

 رفیق راه، بس زیبا و نیکوست
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 آتش دل

 من نمی دانم چه می باشد به دل

نش شعله می بارد هنوزکز درو  

ید برونآ هر نفس زآن سینه می  

 می جهد همچون خدنگی سینه سوز
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 پناه

 بیا که بی تو مرا در جهان پناهی نیست

 هزار شکوه نمودیم و شکوه خواهی نیست

 شمیم موي تو در جام کرده غوغایی

 نصیب ما ز پیاله، ببین جز آهی نیست

سنت سحرگهان می گفتپیام آور حُ  

که در گه ما را، تو جایگاهی نیسترو، بُ  

 تو پرده پیش گرفتی که رُخ بپوشانی

 چه پرده ها که دریدیم و یک نگاهی نیست

 غضب نموده و خنجر گرفته بر سر دست

 خداي را ، که دانی، به پیش، راهی نیست

 غالم و بنده آن زلف کفر زاي تو ایم

مش، کُشته را تباهی نیستکه در شکنج و خَ  
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 شکار دل

به شکار رفته ست، صبحگهان نگار ما هان  

 موي فشان و خنده رو، برده ز ما قرار ما

 هر طرفی که رو کند، قبله بچرخد آن جهت

 گوشه چشم غمزه زن، شوکت روزگار ما

 هودج خال روي او، کُشته به دشت، ساربان

 وسوسه ها و پچ پچش، نغمهِ بر ستار ما

تان عشقشش جهت از صفاي او، گشته ، گلسِ   

سیِ هُرم سینه اش، چشمه نوبهارماعی  

 ترمه شب، شکن شکن، ریخته پیش پاي او

 هر قدم مبارکش، راهگشاي کار ما
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 مرگ

 از مرگ مترسید که آن دانه به خاك است

 انگور شود غوره که بر شاخه تاك است

 در خاك چو گشتم مزن اي دوست به سر، دست

 عشّاق حقیقت چو نمیرند، از این خاك چه باك است!
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 ماندگار

 تو رفته اي امّا، نروي از پیشم

 هر دم که در اندیشه،  به تو اندیشم

 در خلوت دیده می نشینی شب و روز

 از شوق تو شد چنین که من در خویشم
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 بودن و نابودن

 باد بود و خانه اش با باد رفت

آمد، با دلی ناشاد رفت شاد  

 گُلِستانی بود و شد خاشاك و خس

فریاد رفت زمهریري گشت و بی  
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 خریّت

 مردمی کاینسان شده خر در جهان

 آن خریت گشته در جانش نهان

 حلقه زنجیر می بندد به پاي

 می دهد افسار خود را بر ددان
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 دل دیوانه

 اي دل چه شد اینسان شدي؟ دیوانه و گریان شدي

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

کردي مرا اي دل نهان کردي مرا، خوار جهان  

 از کهتران کردي مرا، اي دل چرا حیران شدي؟

 آمد به پیشت عقل و دین، گریان چو ابر فرودین

 افتان و خیزان بر زمین، اي دل چرا عریان شدي؟

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

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

گشتی دربدرآتش گرفتی پا به سر، در شهر   

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

تري، از رودباران پُرتري از اختران روشن  

 از کوهساران سرتري، اي دل ز چه جوشان شدي؟
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 اي حجره خورشید جان،  اي پرتو روشن روان

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

ز ماپوشیده باش اي راز ما، خاموش باش اي سا  

آواز ما،  اي دل چرا قربان شدي؟ در چاه خوان  
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 بهار گمشده

 دیده بگشاي بهار

 من نمی بینم، دیگر گذر لبخندي

 هر کجا پاي نهم

 رنگهاي روشن، جاي خود را به سیاهی داده ست

 آه اي مرگ که بال و پر خود بر سر هر شهر، چنین گستردي

 چهره اي شاد نمی بینم، بر سر هر گذري

ن آمده ئی، با هزاران تزویرتو ز چی  

 به هزاران نیرنگ

 رفته اي شهر به شهر

 رفته اي کوي به کوي

کردي "اشهد "خانه ها را پُرِ   

 پاچه خواران سیه دل، ترا می دیدند

 امّا، زر و سیم
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 بیشتر از جان هزاران آدم، پیششان ارزش داشت

 هیبت زشت ترا، زرورق کرده به ایران بردند

سراپا و تنت بوي عفونت دارد وتو، اي رژیمی که  

 چشم خود را بستی

 که مبادا، دلِ چینی ها،

 بشکند از توي شرقی زده غرب ستیز

 دیده بگشاي بهار،

زده خانه نشین زین همه مردم ماتم ،که دلم غمگین ست   

خانه دربسته خویش نه يهر کجا را که نگه می کنم از روز  

بیشتر ست ،می بینم، رونق پول ز جان  

بگشاي بهاردیده   

 فرودین آمد، لیک،

 سبزه تازه، گره خورده میان دل و سنگ

 و نرویید ز حاجت گل مریم امسال



نادر هژبري  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپنجره    

 AVAYEBUF.com                                            21                                                        نشر اواي بوف 

 
 

 

 و نیاورد پرستو با خود

 دیده بگشاي بهار
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 صور

 دمیدي صور، یعنی وقت خواب است

 گُل اندیشه در دام سراب است

 بگیر آرام اي مرغ شباهنگ

 که این دل در نهان، در پیچ و تاب است
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دیث عشقح  

 حدیث عشق، حدیث درد و خون است

 دل بی طاقت و رنج و جنون است

 بهرجا پا نهد هر روز و هر شب

 سرش در ابر و ابرش بی سکون است
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  ۀمستان

 قدم زن با من اي مستانه در شب

سمان سرد و تاریکآبه زیر   

صه از آغوش گرمتقبه نجوا   

 بگو در کوچه هاي تنگ و تاریک

یره گردانم خهاگنگاهت در ن  

 به کفر موي کن، جانم پریشان

 سر انگشتان سردم گیر در دست

افشان ن گلکشبستانم به بوسی   

 

 

 

 

 



نادر هژبري  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپنجره    

 AVAYEBUF.com                                            25                                                        نشر اواي بوف 

 
 

 

 مسخ

 در روستاهاي شهر شده

 در شهر هاي استان شده

 در استانهاي افسار گسیخته

 زنجیره آدمیانی را می بینم

 دست در دست کودکانی چموش و ناآرام

ندي، می گریاکه بر ستم هزار ساله   

 انسانهایی با هزار رنگ

 و ترکیبی ناهمگون

 آنانی که که شکم هاشان

 یا سفره هاي رنگی است

 بر آمده ار سوپر مارکتها

 یا انسانهایی که در انتظار وعده خوراکی دیگر

 در بی اعتمادي، به خیري مجهول، امید بسته اند

 هر روز صبح، در تخدیري همه گیر
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 چشمانی بی تفاوت

 دستانی آجري

این انبوهه مردمان، می گذرم بر  

ده شهر، گم گردممرلتا در ازدحام د  

 در چارراه خیابانها

 کودکانی آدامس فروش

 چون جرقه هاي زغال

 در چشمها، نقش می بندند

 تا پیش از آنکه به خُلواره اي تن سوز مبدّل گردند

 در همهمه گنگی، بمیرند

 قطار هاي زیر زمینی

 دروازه هاي جهان مردگانند

یق هاي  قرن بیست و یکمقا  

"استکس "براي عبور از   

 در امتداد خیابانها
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 در تالقی جهالت با مدرنیته

 جوانان و میانساالنی نشسته اند

 سر در گوشی هاي هوشمند، فرو برده

هدف، خالی از اعتبار تهی، بی  

 که واژگان کتاب

 در ذهن هاي کودن و نیمه جانشان

 میراث پلشت نسل سوخته پیشین است

مترو، ایستاده ام کويبر س  

 با نگاهی بی تفاوت

 در انتظار قطاري که بودن یا نبودنش

 وسوسه اي است

 بر انبوهه مردگان می نگرم

 بی آنکه دانسته باشم

 که یکی از آنانم
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حوصله بی  

 

 از شهد لبان دگر نگویم

 از شمع و لبان دگر نگویم

 جمعیت خودپرست و خودخواه

خردي، دگر نگویم از بی  
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 زوج خفته

 

آبی ۀبر کناره برک  

 زوجی خفته است

شده در زمان میادگار جنگی گ  

 رهگذران

دننبر سنگ قبرشان می خوا  

 بیلی و ژوزفین، با هم شادمانه زیستند

 در آرامش، با هم خفته اند

 اردکان وحشی

 در هر بهار

، النه می سازندگورستان ةبر کنار  

نتا  جوجکانشا  

 روح زوج خفته گردند

خسته ئیدونده   
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و می کندگشنبه، با آنها گفتدر پگاه هر روز   

 و باد، بر پوسته نازك آب

 پاي ورچین، می گذرد

شان، آشفته نگردد تا خواب سحرگاهی  
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 پیري

 

 پیري از ره سررسید و عشق شد از دل برون

 شور و شوق از پا فتاد و زمهریري شد درون

رسوا، شدش آرام و توفانش بمرد ۀسین  

ن جوانی ها و ایام کنونااي دریغا ز  
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 ایمان و ایران 

 

 اال یا  ایها االیمان، چه ها کردي تو با ایران

 زمینش الله گون از خون و بنیادش چنین ویران

 رژیمی را بپا کردي که بدکار است و بد سیرت

نستم که بد عهدي و خواهی بشکنی پیمانندا  

 بفرمان تو بر آتش، سپردند توده در بند

ن تا  اسپهان، یا یزد و تا کرمانز آذربایجا  

 تو گفتی نه به شرق  و غرب، نه بر فقر و نه بر جنگ

شرق و  شدي مخدوم دل سیران ةشدي چون برد  

 ز تو، مستضعفان بیچاره تر از پیش گردیدند

 چه خونهاي جگر خوردیم از بیکاري و حرمان

 ریالت گشته بی ارزش، صنایع گشته بی سامان

از نوك پا تا بن دندانفساد و رشوه خواري   
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 والیت با فقاهت، حاصلش جنگ است و فقر و درد

بدکاران  ظلم ا ز شرّ وایا وارهان ما رخد  
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 اورنگ عشق

 بر اورنگ عشق، یله کن

ن قطره بر گلبرگ نشستهآدر ترانه اي، آغشته به   

 در پگاه، شستشو کن

 بگذار، دستانم

قراریت باشند بی  آرامشی بر  

اهی، صدایم کندر اوراد شامگ  

 برهنه تر از زاللی خواستن

که آرامش با تو بودن است و عشق  

حر انگیزدر  تنپوشی از خاطرات سِ  

 بر من یله کن

 سر بر سینه ام بنه

 دستانت، در دستانم فرو کن

زمان بگذریم ةبگذار، از دیوار  
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وطه ور گردیمغتا باز، در آن گذشته شورانگیز،   
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 امتداد شب

 

م دیده بر درتمام شب، نشست  

 دو زانو در بغل، دستان بر سر

 ندانستم کجا رفتی، کجایی 

 و یا یاري دگر داري تو در بر
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دشت وباد   

 

 چو باد از دشت و کوهستان گذر کرد

 غبارین پیرهن از تن بدر کرد

 مپرسیدش که خفتم در دل خاك

دربدر کرد  ما و  به نومیدي، خود  
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 دعاي خیر

 

ن کندعاي خیر بر راهم روا  

 به پیشم مان و جانم را جوان کن

 بنه بر سر دو دستانم سحرگه

 غمم را در خم گیسو نهان کن

 حدیثم بشنو از چشمان بسته

 نوایی خوش از آن درد و فغان کن

 به بوسی کن لبانم جام آتش

غزالی ساز و در صحرا رها کن   

 چو ابراهیم اگر در آتش افتم

 به لطفی آتشم را ارغوان کن
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 ققنوس

 

 نه هراسی

ترسی در من ۀو نه اندیش  

 غمنامه ئی نیست

ي من است با توو گو پچ پچ گفت  

ر گرفته آرزوییحَدر خیال سَ  

ترسی ۀو نه اندیش نه هراسی  

  چرخیده ام بر محور قامتت

 در تاریکی و روشنایی

 در استواي چینش چیزي که نمی بینی و نه می شنوي

سینظّاره  ققنو، اما در درون، نشسته است  

 که هر سپیده دمی، در آتش می میرد

تلخ آب مغاکی زا، تا  هر غروب  

هستی نهد ۀسر بر سین  
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پرگار ه ينقط  

 

 اي یار ما، اي یار ما، اي یار پر انکار ما

پرگار ما ي اي رو گرفته پیش ما، از نقطه  

 اي عطر گل در صبحگه، آرامش هر شامگه

 اي جان هر خیزابگه، اي خفته در پندار ما

م که در پیش تو ام، با جان و تن، خویش تو امهر د  

 سرداده کیش تو ام، اي پیش حق اقرار ما

 اي سینه ام را زلزله، بر دست و پاها سلسله

اسرار ما ي در شور و شادي هلهله، اي بسته  

 از تو جهان شاداب شد، دریایی از مهتاب شد

ار ماآرام شد، بیتاب شد، اي عطر و اي عطّ  
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 میگسار

 

و دل ز رفتن تو، غمگسار شدرفتی   

 در دیده خون نشست و جهان تیر و تار شد

تسمحفل نشسته اي که بگشتی ز عشق م  

 بر خاك و می نشست و بدل، میگسار شد
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مهربان بی تو،  

 

 اي مهربان !

 این شهر بی تو جاي خوشی نیست

 اي دل سپید !

 شادي از این شهر رفته ست

 در سینه ام غمی است

 به اندازه زمین                    

 بر گونه ام

 کارون روان شده ست           

 امروز، بی تو محفل ما، کومه ئی ست سرد

 خورشید در مغاك تیره این خاك سرد و تلخ

 محبوس گشته ست                 

 اي مهربان

 در چار راه تلخ حادثه تکرار می شویم
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 در چار راه فصل

ه گشته ستپنجره ها بست                  

 اي مهربان !

غ شدری، از ما د              سیّال مهربان نگاهت 

 دیروز رفته ست

 امروز مرده ست

 فردا، هنوز نامده از پیش رفته ست

 بی تو، مهربان !

 خنده  به سرما نشسته ست
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 مُلک مَلَک

 

 آنکه در مُلک مَلَک، دلبر شدي

 مِهر، بر جانش زد و رهبر شدي

ش پر ز شورشاهبازي گشت و جان  

 در میان عاشقان سرور شدي
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و میخانهخانه   

 

 خانه  را بگذار و بر میخانه شو

 از خالیق بگذر و دیوانه شو

 بر سر راهت نهد چون دام، عشق

رد و دانه شوگدر کمندش، صید   

تن را شکن، اي بوالعجب ي پیله  

 سر برون آر و به جان، پروانه شو

 محتسب با مکر بندد راه را

و در خویش خود، دُردانه شو مِی زن  

 در سپهر آبشار موي عشق

 یا حزینی گرد، یا چون شانه شو

   



نادر هژبري  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپنجره    

 AVAYEBUF.com                                            46                                                        نشر اواي بوف 

 
 

 

 

 گل و خار

 

 در سر عاشق چو افتد شور یار

 میرهد از بند فرداها و پار

دنیایی دگره دیده بگشاید ب  

 گُل به پیشش خوش بود همراه خار
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 توفان

 

 بوده توفانی بپا در سینه ام

ده دودکز لهیبش، جوهرم گردی  

 بیشه زار هستی ام را روز و شب

 کرده دشتی سوخته، رنگ کبود
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 نازنین

 

نازنین ،گار غریبی استروزچه   

م، شاه بی تخت و تاج انسان استتوهُّ   

 و رسالت گرسنگی

 تسمه بر گُرده توفان کشیده است

 رویش برگی نیست

 تا بر دریاچه ئی، سایه افکند

 پرواز اردکان وحشی

که رودخانه یخ می زنددر سپیده دمی،   

 از خاطر گریخته است

 فریاد خاموش انسان گرسنه

 در تالش برآمدن از سینه ئی دردمند

ی که خنجر به گلوگاه نشسته استآن زمان، در گلو می شکند  
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 چه روزگار غریبی است، نازنین

 در خانه ها

ان دردمند زمانهیپیکره آدم  

 بر پوسته دیوار، تصویري است

جغدي، بر سر در نشستهدر زیر چشمان   

 و در بارش چکمه هاي بسیچیان

 کوچه هاي شهر هاي خشک و خاك آلود

 بی نفس گشته است

 چه روزگار غریبی است، نازنین
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گره گشا   

 

مدآز کوي یار، نسیم گره گشا   

 نوید مرکب آن یار با صفا آمد

 نبید عشق ز  مژگان یار جاري شد

 نگاه فتنه گرش بین که با دوا آمد

کفر زلف درازش تپیده دل به سحرز   

خوشنوا آمد د پرده چو آن موجرید  

خوانی آمد از سر شوق پرنده اي به غزل  

 ستاره سحري سر زد و صبا آمد

 کُله ز چرخ ربودیم در عبادت شب

بی صدا آمد ،نگه، که شاهد خوش ذوق  

 مراد عشق مجو از قبیله غافل

ریا آمد حضور یار طلب کن که بی  
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گیسوگره   

 

به گیسوي عنایات کجاست؟  ین گره خوردها  

 لعل بر لب زده در کنج خرابات کجاست؟

 برق تیز نگهش آتش جان می افروخت

خاطر و آن جمله کرامات کجاست؟ي  صله  

 عشق می گفت که نامش همه جا بر لب باد

 عقل می گفت که آن یار و افاضات کجاست؟

 سوسن غمزه زنش جار زنان می گفتش

 سجده عشق چه شد؟ بانگ مناجات کجاست؟

 عمر طی شد بخرابات و نشد حاصل، وصل

 قاصد خوش خبر از یار و روایات کجاست؟
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 خانه بخانه

 

 من چکنم که بی تو باز، خانه بخانه می روم

 گاه دمی قدم زنان،  گاه  دوانه  می روم

 هر که ببینمش به ره، حال تو پرسمش ز او

و سرانه می روم چونکه بگویدم ز تو، پا  

 نقش تو بینمش به آب، آب چه خوش رود به جو

در پی آب جوي تو، طرف کرانه می روم   

 شور گرفته کوي تو، خانه گرفته بوي  تو

 در طلب هواي تو، سوي سمانه می روم

 شهد لبت شکرفشان، چشم تو آتشی بجان

 هور نشسته در میان، من به میانه می روم

تب به تن زدمنی لبکی به لب زدم، آتش   

 زهره به لب نشسته ئی، همچو چغانه می روم
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اي جان، گشته ز دیده ها نهانگوهر بی به  

 دانه و دام گشته ئی، زنده به دام می روم
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 نقاب

 

ش، هویدا شدنقاب رفت و رخ چون مه  

 دو شمع دیده برون گشت و هور پیدا شد

لواره گشت دُرّ سخنزز شوق حُسن، غ  

شست و شیدا شدسروش عشق به منزل ن  

 رقیب چهره بر افروخت از تالطم عشق

 هزار حیله بر انگیخت و دل یهودا شد

 به جام، غلغل مِی گوید از حدیث درون

 برون نگر، که زشادي دیار صیدا شد

سان بنشستکمرام عشق چو در خلوت   

 نوید صبح شب تیره و تار یلدا شد

 اگر چه دولت بختم گشاده بال آمد

وردي و شور و سودا شدبه موي او گره خ  
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 بیقرار

 

 یکشب به خیال دیدنت شاد شدم

 تو نامدي و ز غصه ناشاد شدم

 در کوچه بدنبال تو گشتم همه شب

در باد شدم ي آخر ز غمت، گرده  
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 حریر دیدگان

 

تر ز مهتاب و روشن زنی زیبا    

 گره گیسو، رها در پهنه آب

 برآمد از افق در شام تیره

 نشستی چون کبوتر بر سر بام

 حریر دیدگانش، مِه بر امواج

تاراجه ا را به نگاهش، برده دل  

 دل در بند، بیتاب و پریشان

 به امیدش، نهاده سر به معراج

 شده ساري، نشسته بر چناري

 تو گویی، کومه اندوهباري

گاهش خیره در ابري سترونن  

 شده جاري ز چشمش جویباري

 زن سرگشته داده دل به پرواز
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 به زیر لب کند این نغمه آغاز

گفتم ساربونا، بار بندازب "  

"به پشت قلعه دلدار بنداز  

 بکوي او نشسته عاشقی زار

 به چشمانش همه عالم شده تار

 دلش در بند آن مهروي شبگیر

اري از خاطر یاسرش خُلواره   

 صدا پیجیده در باد شبانگه

 نباشد دلبر از حال  دل آگه

 دل عاشق چو ابري پر تالطم

 که می بارد به کوه و دشت نا گه

  



نادر هژبري  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپنجره    

 AVAYEBUF.com                                            58                                                        نشر اواي بوف 

 
 

 

 اختران شب

  

 آه، آه اي اختران شب شکن

 از چه رو گشته چنین بسته دهن

افتاد بر این آب و خاك ریرزمه  

ریري شب وش و بس هولناكهمز  

ردروز پیچان گشته از سرما و د  

دیدگان افکنده گرد شب درسوز   

 دستها بیجان از این سرما و سوز

 سردي شب، کرده گریان حال روز

اي  ارغوان خون و خاك ، آه، آه  

ایکه جانت شبچراغی تابناك   

ش بر زمینخون تو، خون سیاوُ  

 خون تو، فوّاره هاي خشم و کین
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 خون تو، خون شقایق هاي دشت

 خون تو، آخر بشوید این پلشت

ه ایران، اي ز شب ویران شدهآ  

 کودکانت در رِحم گریان شده

 دست شب بر خون  تو، آغشته شد

 گوهرت با تیره شب کشته شد
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 دریغ

 

 دریغا از این قرن پر رنج و خون

 همه درد و دردش، سکوتی فزون

 دریغا که دیوان خونین تبار

 زمستان نشاندند جاي بهار

 دریغا که آه یتیمان خُرد

افسرد و مُرد ،سردبه خاکستري   

غا که در دشت عشق و جنونیدر  

 ز چشمان بیارید باران خون

یغا که خورشید رخ بر کشیدرد  

دشت و دمن سر کشیده سیاهی ب  

سحر مُرد در کام شب ، یغارد  

 سحر نیمه جان، جانش آلوده تب
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 دریغا از آن اختر بی نشان

 درخشید خاموش بر کهکشان

یم رنگ بهاردریغا ندید  

ر خزان بود لیل و نهارخزان د  

 دریغا درخشنده بانوي روز

وك عزیزان همه آه و سوزبه س  

 دریغا که دل از غم آکنده شد

 پریشانتر از مرغ سرکنده شد

 دریغا که سوزنده شد جان ما

ان مارا ختش کشاندند سبه آ  

 دریغا که بر چرخ گردون سپهر

 نباشد نشانی ز اورنگ مهر

 دریغا خدایان عرش بلند

د سر سوي مردان ، بلندنکردن  
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 دریغا که امشاسپندان پاك

همه خاك گشتند در قعر خاك   

 دریغاکه خون شهیدان خلق

 تبه شد ز نامردي اهل دلق
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 درنده خو

 

 خمُش گرد اي دیو درنده خوي

برويبر پیش خلقت نماند آکه   

عهد بد داشتی تو با مردمان  

 به جانها درخت ستم کاشتی

ار دیوریدي ز مردم، شدي یبُ  

 نشستی به تخت شهان چون خدیو

 شدي گرگ این گله بی شبان

 ربودي از آن، آشکار و نهان

این مرز و بوم به تاراج بردي تو   

 نشاندي به هر گوشه اش تخم شوم

نام و نشان ،ترا داد این خلق  

 ز خواري نشاندت به تخت کیان
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 تو اینسان بدین خلق دادي جواب

 دلش را شکستی، تنش را کباب

ه ترس زانکه این خلق جوشان شودب  

 چو جوشنده رودي، خروشان شود

 چو سیلی که بنیاد ها بر کند

 زمینت زند، بر هوا افکند

 بروبد ترا همچو شاهان پیش

 بکوبد سرت، پیکرت ریش ریش
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 مسجد و میخانه

 

 تو برو مسجد و من بر در میخانه روم

 تو بخوان روضه و من چهچه مستانه زنم

و گریان پی زاري همه عمرتو بزن سینه   

 من پی لعل لبی، باده و پیمانه زنم
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 آشوب سر

 

شوب مستی جان گرفتدر سرم آ  

 سینه ام از شوق تو آتش گرفت

 هُرم آن آتش سر و پایم بسوخت

 جان من دزدید و بازارم فروخت

 من ز تو سر زندگی آموختم

 جان گرفتم، چلچراغ افروختم

 ابر گشتم، سایبان دشتها

تم، پایکوب رقصهافرش گش  

 باد گشتم بوسه بر شنها زدم

 عشق گشتم، ساکن دلها شدم

 آب گشتم، گم شدم در قعر خاك

شاخ تاك غوره اي بر پیچ پیچ  
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هفت سین تو ي سبز گشتم، سبزه  

 روشنایی بخش و شمع آجین تو

ي از بودنتبودنم آموزه ا  

 بودنت روز است و شب نابودنت

 اي سراپا شور و شوق زندگی

را رهتوشه پویندگیاي م   

 بال و پر دادي مرا چون مرغها

 بر نشاندي بر سریر شوقها

 در بیابان ها، تو آب  و نان من

 در بهاران، چشمه سار جان من
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 عاشقان اي عاشقان

 

 عاشقان اي عاشقان، اي عاشقان

 چشمه هاي پر تپش بر آسمان

 درد هاي این دل بیمار ما

شبهاي ماي  تیرهقصه هاي   

میدي هاي مانا ا درد ها و  

 لب گزیدن هاي بی فرجام ما

 مرغ شب گشتن درون کومه ها

 باد ولگردي درون کوچه ها

 کودکی گشتن گهی در لحظه ها

بودن گهی با لرزه ها خسته ي  
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 عاشقان اي عاشقان، اي عاشقان

 چشمه هاي پر تپش بر آسمان

 سر نهادن در بیابانهاي سرد

 بیقرار از جوشش فریاد و درد

با چشمان شب آمیختنخواب   

 شبچراغ جان به شب آویختن

 سر بسوي سینه دشت علف

 غوطه در شنهاي ساحل چون صدف

ها لب نهادن بر لب گلبرگ  

ها چشمه گشتن از درون سنگ  

 عاشقان اي عاشقان، اي عاشقان

 چشمه هاي پر تپش بر آسمان
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 خیزش رعدي درون کوهسار

 غلغل آبی درون جویبار

د به آببیدي کشیده ق ي سایه  

 صید غمگینی بدام پیچ و تاب

ي سوزنده از اندوه و دردسینه ا  

 دستهایی خسته و خاموش و سرد

 چشمهایی سر پُر از عشق و سکون

سوي دور تر دشت جنونب رو  

 عاشقان اي عاشقان، اي عاشقان

 چشمه هاي پر تپش بر آسمان
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 دریا دالن

 

نوا آه اي دریا دالن بی  

صدا چاوشان سر زمین بی  

ردمندان کشیده بار غمد  

 سینه مجروحان بی فریاد و دم

 شبچراغان به شب آویخته

 داس و چکش را بهم آمیخته

 دیده خونباران مظلومان شب

 قصه هاي مردمان بسته لب

ننوش کن، این جام آخر نوش ک  

 در دلم، این درد و غم، خاموش کن
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 سمندر

 

 سحرگه بود و دل آرام و بی غم

بنملمیده روي گلها اشک ش  

 فراسوي افق در دامن کوه

نم نم ،فرو می ریخت شب در صبح  

ورده خورشیددریا سر برون آز   

 کشیده زرقبا بر تخت جمشید

 دریده دامن زشت سیاهی

 به فرق آسمان بنشانده مهشید

 سمندر خفته بر سنگی شکسته

 بیابان را سکوتی خوش نشسته
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 صداي گرگ تنهایی به هامون

ستههوان را دسته دآرمانده   

 نواي پچ پچ برگ درختان

 به پشت بادها، افتان و خیزان

 رود هر سوي این گلزار خاموش

رد ز بلبل بر گلستانآپیام   

 سرود دل، سرودي عاشقانه

شیانهکفتر پر کشد از آچو   

 دل عاشق بیابان گرد تنها

 به زنگ کاروان گیرد نشانه
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خونین ي سینه  

 

من ي بخوان اي عشق خونین سینه  

مره دیرینه منبالجو ه  

 بخوان با همدالن آشنایی

نوایی سرودي خوش، سرود هم  

 بناز اي نازنین زیباي مهناز

ریز و سبو گردان طنّاز سبو  

 چو گَرد دشت افشان بر سر باد

 بریزي تخم رنج و درد و فریاد

؟بگو اهل کدامین سرزمینی  

؟نگهدار کدامین کیش و دینی  
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؟بدامانت کدامین گل شکفته ست  

؟ین خفته، خفته ستشت، کدامدر آغو  

 برآ، اي عشق، اي خیزابه دریا

رقصنده پریا برآ، اي عشق، اي  

من ي تویی آتشفشان در سینه  

من ي تویی تیراژه و افسانه  

 تویی آتش، تویی صحرا، تویی کوه

 تویی شادي، تویی دریاي اندوه
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 خانه بدوش

 

 اي دل دربدر خانه بدوش

 داده از کف همه عقل و همه هوش

بازار عیان کرده نهان سر  

 پیش معشوق نهان کرده عیان

 باده بر دست فرو رفته بخویش

 موي افشان سر و پا زار و پریش

 سالها رفت و سکوتت نشکست

 بند این عشق ز جانت نگسست

 یاد آن روز که بودي خوش و شاد

 مرغ با پال و پري، دل آزاد

 شب و روزت پی یاقوت لبان

 مستی و چهچه و خنده کنان
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 هر رخی بود گل یاسمنی

 غنچه تازه رسی بر چمنی

خبر از غم هجر و رخ یار بی  

ش و دل عیارسرکش و باده کِ  

تله اي بود پس پرده شب   

 چشمه ملتهب خواهش و تب

نازي همه رعنایی و شور وسر  

 آذرخشی سر و پا شسته به نور

 مویش افشان به نسیم سحري

همه فتنه گري خمر چشمانش  

ام شرابخنده پر تپشش ج  

 مستیش خواب سحر، موج سراب

 در شبی دیده فروبسته بدل

رفتن و پامانده به گل ي خسته  
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زاده گلبانگ بلوغو آسر  

 شاهباز سحر شهر شلوغ

شعله زن و شعله فروش یآتش  

 همه رقص و همه عشق و همه جوش

 شعله ورگشت و سراپام بسوخت

شمعم آموخت رسم خود سوزي  

شهر دل به کف، کوي بکوي، شهر به  

 قایقی همسفر و همدم نهر

گلبانگ اذان ي پاي تیراژه  

 مات از زمزمه برگ خزان

 سایش گونه به برگ گل زرد

 خواب رفتن سر دریاچه درد

 شستشو دادن تن با مهتاب

 گفتن قصه دل با شبتاب
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یست قصه دادگیمقصه ئ  

 قصه حسرت و دیوانگیم

 قصه شعله و تن سوختنم

 دیده بر دیده شب دوختنم
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ر کوی  

 

 در غروب این کویر خشک

ه در خون سیاوشهاتَرَك برتن سراپا شستاین   

 پایکوب ترکتازي هاي این بی باورانِ روشنی دشمن

زرمآزنده خواران جهنم جنس بی   

 در غروب این کویر خشک

 پیشگامان قلم بردست تاریکی درِ فردا

قلعه هاي حبسساکنین   

 حبس هاي ُگم

 توبه تو بی نام

ویر خشکدر غروب این ک  

 جاي پاي دردناك یاس

 پنهان، در مناجات علف با خاك
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 در غروب این کویر خشک

 شهر سیلی خورده در هذیان و تب

 در انتظار روز

دیولشگر شب، مژده دار   

 در غروب این کویر خشک

 این سراپا نیشخند دشمنان و ابلهان بر تن

 پایکوب جهل
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 پچ پچ باد

 

 دخترك

کن بر کناره برکه، جلوه ئی  

ي به رنگ صبحبا رخسار  

 گوش کن به پچ پچ باد

 در گذرش بر تنهایی آب

 در تاریک و روشن صبح

 با آب صحبتی کن

ي گردد، براي ماهیان کوچک تنهابگذار زیبائیت، خاطره ا  

ي کنجلوه ا  

 چون الله آبی، در تالقی ماه و آب

صبحگاهی ي در انعکاس ستاره  

 پیش از آنکه در گلوگاه روز
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شود از یاد برده  
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  تیراژه

 

ي خفته در سینه ابر سرکشصداي تو، تیراژه ا  

 در آن لحظه پر هیاهوي جنگل که مرغان آزاد

 در زیر برگ درختان سرخیس

در غروبی غم انگیز ،فرو می برند سر بدامان پَر  

 صداي تو

گشته در خاطر دشت ن کاروانیست، گمپژواك آ  

 صداي تو

 حجمی ست در التهاب شقایق

واهش سطلی از نورو انگیزه خ  

 در زیر پاي گل زرد شبدر

 صداي تو

د و علف در شبان کویريجماسیّال خوبی ست در ان  
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 و دل دادن در به یک قفل بسته

 تمناي یک قاب

در شتاب نفسها ،به تصور یک اسکناسی که ناخورده تا  

 صداي تو

 آغاز آن داستانیست

 که در خلوت شب، مرا می برد سوي اوهام

سرخ در زیر چتر گل  

ادراك در سرزمینی فراسوي  

 صداي تو

 آن شور هستی ست در غلغل آب

 و آرامش شب

 در لحظه بین بیداري و خواب
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 در هم شکسته

 

 شهرك غمگین

 شهرك ویران

دامنه شهرك هزاران خون خفته ب  

 شهرك درد و سینه هاي پُراندوه

روز ي غلهاي خاکیت تهی ز مشهکوچه   

 دیوار هاي ارك مغرورت، مغلوب

 در مساجد در هم شکسته ات

 بجز مردگان، نمازگزاري نیست

 و روز هاست، صداي هی هی چوپانیت، بگوشم نمی رسد
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 دوستی

 

 دوستی کن، دشمنی کردن خطاست

 این یکی مفتاح جان و آن یکی عین بالست

 دوستی آرامش دل، دشمنی خاري به پا

 این یکی گنجینه زر، آن یکی فقر و فناست
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 دریا دل

 

من ب آرام اي دریا دلبخوا  

 بروي سینه ام، این دشت خاموش

 بخاطر آر آن ایام شیرین

 که در آغوش هم بودیم پر جوش

 بیاد آر آن شب مهتاب پائیز

 قدمهامان سروش قلبهامان

جان و بی خشکبروي برگهاي   

 نفسهامان، طنین سینه هامان

آب ي گذشتیم از کنار برکه  

مهتاب ،تنش می شست در استخر  

چیره بر جان درختان سکوتی  

 تو گویی رفته بود از یاد، آفتاب
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عریان بیدي ي بروي شاخه  

 کالغی جفت خود را یاد می کرد

زیر کاج پیري، کودکی خُرده ب  

ه، مادرش فریاد می کردیربه گ  

روي سینه منه نهادي سر ب  

 شب افشان گشت مویت روي شانه

 درون سینه ام، مرغی سبکبال

انهگرفتی پر، پرید از آشی  

صبح ي چو بوي خاك باران خورده  

 شدي گُم روي بال باد ولگرد

 غریبی در اطاق خانه خود

 شدم آواره ئی غمگین و شبگرد
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 خفته 

 

خفته در خاك در خوابها می بینمت اي  

 استاده چون تاك

 در باد و باران

 خاموش و غمناك

 می خوانمت با نام و با صد ها اشاره

ور براي من نشانهآ  

از یاد اي رفته  

 گم گشته بر دریا کناره

لس،  این گردون فلک بر گرده توچون اط  

 افسانه تو

 این دردجانخوار

 گیسو فشانده بر سر تو
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 پرواز میگیرم سبک چون پر بسویت

 گیرم نشان بام و کویت

 با باد و باران

 روبم غبار خستگی از مو و رویت
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 حریر گیسو

 

 حریر گیسویت در باد

دینی رادلپذیري سبزه فرور  

 در اعماق جانم بیدار می کند

 و قامتت، خواهشی ست

 ایستاده بر آستانه خانه ئی

 که مرا در گذارش

 حصاري ست ناممکن

 مژگانت

 خنجري ست بر آمده از شب

 و چشمانت

 اقیانوسی که مرا به خویش می طلبد
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به ظرافت نسیمگونه هایت   

 خواهش را به شبنم صبحگاهی می آالید

وش می کندو حریق مرا، خام  

 پستانهایت

 خلواره  همزیستی ست

 هنگامی که که خسته و نومید

در لحظه تردید میان خواب و بیداري   

 تسلیم می شوم
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 شه زیبا

 

ن شه زیباي منآبازآمد   

 شهرآشوب دل شیداي من

 نرم می لغزد چو بادي دلنشین

 در خطوط درهم رویاي من

 مست مست است این غزال دشت دور

و پر سوداي منروح نا آرام   

 می کشد مارا بسوي هست و نیست

 فارغ از رنج دل رسواي من

 از نگاهش زندگی جوشد چو موج

 این سمند خوش بر و باالي من

 رخ کشد در پرده، ماه آسمان

رداهاي منطلوع صبح فاز   
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 خاك پایش توتیاي چشمها

 این مسیحاي من و دنیاي من
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 برزیگر

 

 نگاه تو

ه دو فصلبرزیگري ست در چهار را  

 آتشی که در سردي این قرن، مرا خاکستر می کند

 این نفس هردم مرا ویران کند

 باز در جا سازد و حیران کند

 آتش عشق است، نی دیوانگی

 خیزش عشق است، نی آوارگی

 و چنین است

 در تو اندیشیدن

 به تو اندیشیدن
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 دختر گیلک

 

 از خوابگاه سحر گذشتیم

 پاي بر سنگواره هاي بُزراه

 و بر میالد سنگ و درخت

پیچ جنگل، یله دادیموعلف   

ظهردر تنپوش مه آلودِ پیش   

خاموشی ي ردیف کلبه هاي پیچ در پیچ ،عریان شد  

 بر پله هاي لرزان

يدر چارچوب پنجره ا  

 زیباترین دختر گیلک، نمایان شد

ي که شبنم بودبا گونه ا  

 هیچ کالمی نبود
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وردبهت را به نجوایی درآکه   

يري دیدگان خیره او شرمسا  

، خاك را بر بلنداي آسمان و درخت، برگزیدکه سرانجامش  

 دختر گیلک صداي جنگل بود و سادگی

 و باران و خاطره
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 سرّ مقصود

 

 مردم دیده دگر باره به فریاد آمد

 بین که آن سر روان، وه که چه آزاد آمد

ودش، قدح توبه شکستمعماي وجاز   

از آمدباده نوشید که آن اختر شب، ب  

بی سر و پایی، تو مپرس  سرّ مقصود ز هر  

 شکر ایزد که ز در، شاه خداداد آمد

 به در حجله معنی، به عروسان گوئید

 قاصد خوش خبر از جانب داماد آمد

ز حسادت، قمرش منکر شد  کوردل گر  

 در پس پرده، هم او حسن جهان یاد آمد
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مؤذن، به نماز سحري گوي به خلق اي  

ان باز به بنیاد آمدکه مرا کار جه  
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 سنگ

 

 بزن سنگ بر سرم، بشکن سرم را

 بیا بر خانه ام، برکَن درم را

تش زن بجانمشالق و آبزن   

 بکَن از پشت من، پیراهنم را
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 جنگ و سیاهی

 

 خدایا تا به کی، جنگ و سیاهی

 همه ظلم و همه درد و تباهی

شته غالببینی که ظالم گنمی   

 امور زندگی، دست سپاهی!

وان اي مرغ شب آواي دشتیبخ  

 گهی از رنج و غم، گاهی ز مستی

 فلک کر گشته و چشماشو بسته

 شریفان مرده و بیداره ِ پستی

 ببین ظالم نوار غزه بسته

 بریزه بمب هایش بسته بسته
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 کُشد مرد و زن و پیر و جوان را

و  سنگ بسته ول کرده گرگفلک   

 بمیر اي گرگ وحشی، تا به کِی جنگ

ناحق روي هر سنگ بریزي خون  

 الهی ریشه ات خشکیده گردد

 که هر راهی روي، ذاتت بود ننگ

 خدایا  شک کنم کارت بود راست

؟مگه کوري؟ نمی بینی چه بلواست  

نیست خلق فلسطین مردمتمگه   

 که اینسان ساکتی، گویی نه پیداست
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ندامرگ   

 

 فریادت در شهر موجی شد سبز

سوي آب باد آمد اینو بر گُرده ي   

ند سینه ات رابا گلوله دریدنامردمان   

 و تو با چشمان باز

سمان نگریستیآبه   

 و جهان بر مرگت گریست

 رسولی گشتی

ي که آخرین نگاهت بودبه معجزه ا  

 وقتی که سنگفرش خیابان، سرخگون شد

ورديپیامی آو   

 که کرامت انسان بود
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 و جهان گریست و نامت، 

شد بر قامت برابري و آزادي يا ترانه  

 در کوچه هاي قاهره

 در روستاهاي بولیوي

پاریس يدر خیابانها  

ایران شد "ندا "  

"ندا "و ایران   

 چرا که موج سبز، کرامت آدمی بود

 ما در هرکجا که باشیم

 سبز خواهیم ماند

 و ترانه ما، جنگلی ست

ه روزي که سینه ات، دریددزائی  

 در اوین، ناباوران، سبز را به زنجیر کشیدند
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آنکه ما بسیاریم غافل از   

 و آنان، اندك

 


