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 به نام شما 

 زمان قرعه ي نو مي زند به نام شما 

 خوشا كه جهان مي رود به كام شما  

 درين هوا چه نفس ها پر آتش است و خوش است  

 كه بوي خود دل ماست در مشام شما 

  آريد تنور سينه ي سوزان ما به ياد

 كز آتش دل ما پخته گشت خام شما  

 فروغ گوهري از گنج خانه ي دل ماست 

 چراغ صبح كه بر مي دمد ز بام شما 

 ز صدق اينه كردار صبح خيزان بود  

 كه نقش طلعت خورشيد يافت شام شما  

 زمان به دست شما مي دهد زمام مراد  
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 از آن كه هست به دست خرد زمام شما  

 دت كه مي گريخت ز خك هماي اوج سعا 

 شد از امان زمين دانه چين دام شما  

 به زير ران طلب زين كنيد اسب مراد 

 كه چون سمند زمين شد سپهر رام شما  

 به شعر سايه در آن بزمگاه آزادي  

 طرب كنيد كه پر نوش باد جام شما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نياز

 موج رقص انگيز پيراهن چو لغزد بر تنش 

  ايد مرا از لغزش پيراهنشچنان به رقص 

 حلقه ي گيسو به گرد گردنش حسرت نماست  

 اي دريغا گر رسيدي دست من در گردنش  

 هر دمم پيش ايد و با صد زبان خواند به چشم  

 وين چنين بگريزد و پرهيز باشد از منش  

 مي تراود بوي جان امروز از طرف چمن 

 بوسه اي دادي مگر اي باد گل بو بر تنش  

 مره دل در پي اش افتان و خيزان مي روم ه 

 وه كه گر روزي به چنگ من در افتد دامنش  

 در سراپاي وجودش هيچ نقصاني نبود  

 گر نبودي اين همه نامهرباني كردنش  

 سايه كه باشد شبي كان رشك ماه و آفتاب 

 در شبستان تو تابد شمع روي روشنش  
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 رحيل 

 هان هر نفسي رفت فرياد كه از عمر ج

 ديديم كزين جمع پركنده كسي رفت  

 شادي مكن از زادن و شيون مكن از مرگ  

 زين گونه بسي آمد و زين گونه بسي رفت 

 آن طفل كه چو پير ازين قافله درماند  

 وان پير كه چون طفل به بانگ جرسي رفت  

 از پيش و پس قافله ي عمر ميدنيش 

 سي رفت گه پيشروي پي شد و گه باز پ

 ما همچو خسي بر سر درياي وجوديم  

 درياست چه سنجد كه بر اين موج خسي رفت  

 رفتي و فراموش شدي از دل دنيا  

 چون ناله ي مرغي كه ز ياد قفسي رفت  

 رفتي و غم آمد به سر جاي تو اي داد 

 بيدادگري آمد و فريادرسي رفت  

 اين عمر سبك سايه ي ما بسته به آهي ست  

  ز سر شمع پريد و نفسي رفت دودي 
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 ني خاموش 

 باز امشب از خيال تو غوغاست در دلم  

 آشوب عشق آن قد و باالست در دلم  

 خوابم شكست و مردم چشمم به خون نشست 

 تا فتنه ي خيال تو برخاست در دلم  

 خاموشي لبم نه ز بي دردي و رضاست  

 دلم از چشم من ببين كه چو غوغاست در  

 من نالي خوش نوايم و خاموش اي دريغ 

 لب بر لبم بنه كه نواهاست در دلم 

 دستي به سينه ي من شوريده سر گذار  

 بنگر چه آتشي ز تو برپاست در دلم 

 زين موج اشك تفته و توفان آه سرد  

 اي ديده هوش دار كه درياست در دلم  

 باري اميد خويش به دلداري ام فرست  

 زوي تو تنهاست در دلم داني كه آر 

 گم شد ز چشم سايه نشان تو و هنوز 

 صد گونه داغ عشق تو پيداست در دلم  
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 ني شكسته 

 با اين دل ماتم زده آواز چه سازم  

 بشكسته ني ام بي لب دم ساز چه سازم  

 در كنج قفس مي كشدم حسرت پرواز  

 با بال و پر سوخته پرواز چه سازم  

 ه دل از مهر تو برگيرم و هيهات گفتم ك 

 با اين همه افسونگري و ناز چه سازم  

 خونابه شد آن دل كه نهانگاه غمت بود 

 از پرده در افتد اگر اين راز چه سازم 

 گيرم كه نهان بركشم اين آه جگر سوز  

 با اشك تو اي ديده ي غماز چه سازم  

 تار دل من چشمه ي الحان خدايي ست  

 اي زخمه ي ناساز چه سازم از دست تو  

 ساز غزل سايه به دامان تو خوش بود 

 دو از تو من دل شده آواز چه سازم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفا 

 بيا كه بر سر آنم كه پيش پاي تو ميرم 

 ازين چه خوش ترم اي جان كه من براي تو ميرم  

 ز دست هجر تو جان مي برم به حسرت روزي 

 اي تو ميرم كه تو ز راه بيايي و من به پ

 بسوخت مردم بيگانه را به حالت من دل  

 چنين كه پيش دل دير آشناي تو ميرم  

 ز پا فتادم و در سر هواي روي تو دارم 
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 مرا بكشتي و من دست بر دعاي تو ميرم  

 يكي هر آنچه تواني جفا به سايه ي بي دل  

 مرا ز عشق تو اين بس كه در وفاي تو ميرم  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناله 

 ز داغ عشق تو خون شد دل چو الله ي من 

 فغان كه در دل تو ره نيافت ناله ي من  

 مر چو ابر بهاري به گريه آر و بخند  

 كه آبروي تو اي گل بود ز ژاله ي من  

 شراب خون دلم مي خوري و نوشت باد 

 دگر به سنگ چرا مي زني پياله ي من  

 چو بشنوي غزل سايه چنگ و ني بشكن  

 كه نيست ساز تو را زهره سوز ناله ي من  
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 دام بال 

 زين پيش از پس و پيش زلف دو تا مگستر 

 در پيش پاي دل ها دام بال مگستر  

 تا كي كني پريشان دل هاي مبتال را 

 آن خرمن بال را پيش صبا مگستر  

 بر پاي مرغ مألوف كس رشته مي نبندد  

 گستر دام فسون خدا را بر آشنا م 

 من خود به خواهش خويش سر در پي ات نهادم  

 دستان مساز و دامم در پيش پا مگستر  

 چون شب سياه كردي بر سايه روز روشن  

 بر آن مه دو هفته زلف دو تا مگستر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناله اي بر هجران 

 گل مي رود از بستان بلبل ز چه خاموشي

  وقت است كه دل زين غم بخراشي و بخروشي

 اي مرغ بنال اي مرغ آمد گه ناليدن  

 گل مي سپرد ما را ديگر به فراموشي 

 آه اي دل ناخرسند در حسرت يك لبخند 

 خون جگرم تا چند مي نوشي و مي نوشي  

 مي سوزم و مي خندم ، خشنودم و خرسندم 
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 تا سوختم چون شمع مي خواهي و مي كوشي 

 تو آبي و من آتش وصل تو نمي خواهم 

 وختنم خوش تر از سردي و خاموشي اين س 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشك واپسين 

 به كويت با دل شاد آمدم با چشم تر رفتم 

 به دل امير درمان داشتم درمانده تر رفتم  

 تو كوته دستي ام مي خواستي ورنه من مسكين 

 به راه عشق اگر از پا در افتادم به سر رفتم  

  نيامد دامن وصلت به دستم هر چه كوشيدم

 ز كويت عاقبت با دامني خون جگر رفتم 

 حريفان هر يك آوردند از سوداي خود سودي 

 زيان آورده من بودم كه دنبال هنر رفتم  

 ندانستم كه تو كي آمدي اي دوست كي رفتي  

 به من تا مژده آوردند من از خود به در رفتم  

 مرا آزردي و گفتم كه خواهم رفت از كويت  

 جا كه رفتم دربدر رفتم بلي رفتم ولي هر 

 به پايت ريختم اشكي و رفتم در گذر از من 

 ازين ره بر نمي گردم كه چون شمع سحر رفتم  

 تو رشك آفتابي كي به دست سايه مي ايي 

 دريغا آخر از كوي تو با غم همسفر رفتم 
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 قصه ي درد 

 رفتم و زحمت بيگانگي از كوي تو بردم  

  دست تو سپردم آشناي و دلم بود و به 

 اشك دامان مرا گيرد و در پاي من افتد  

 كه دل خون شده را هم ز چه همراه نبردم  

 شومم از اينه ي روي تو مي ايد اگر نه  

 آتش آه به دل هست نگويي كه فسردم  

 تو چو پروانه ام آتش بزن اي شمع و بسوزان 

 من بي دل نتوانم كه به گرد تو نگردم  

 ن دست به دست اي گل رعنا مي برندت دگرا 

 حيف من بلبل خوش خوان كه همه خار تو خوردم  

 تو غزالم نشدي رام كه شعر خوشت آرم  

 غزلم قصه ي در دست كه پرورده ي دردم  

 خون من ريخت به افسونگري و قاتل جان شد  

 سايه آن را كه طبيب دل بيمار شمردم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خكستر 

 باز از سرم گذشت چون خواب ناز بود كه  

 نامهربان من كه به ناز از برم گذشت  

 چون ابر نوبهار بگريم درين چمن  

 از حسرت گلي كه ز چشم ترم گذشت 
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 منظور من كه منظره افروز عالمي ست  

 چون برق خنده اي زد و از منظرم گذشت  

 آخر به عزم پرسش پروانه شمع بزم 

 آمد ولي چو باد به خكسترم گذشت  

 اي لطف بودي و من مانده با سراب دري 

 دل آنگهت شناخت كه آب از سرم گذشت  

 منت كش خيال توام كز سر كرم  

 همخوابه ي شبم شد و بر بسترم گذشت 

 جان پرورست لطف تو اي اشك ژاله ، ليك 

 دير آمدي و كار گل پرپرم گذشت  

 خوناب درد گشت و ز چشمم فرو چكيد  

 رم گذشت هر آرزو كه از دل خوش باو

 صد چشمه اشك غم شد و صد باغ الله داغ  

 هر دم كه خاطرات تو از خاطرم گذشت 

 خوش سايه روشني است تماشاي يار را 

 اين دود آه و شعله كه بر دفترم گذشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرغ پريده 

 هنوز چشم مرادم رخ تو سير نديده 

 هوا گرفتي و رفتي ز كف چو مرغ پريده 

 مين ديدم و شكفتم و گفتم تو را به روي ز 

 كه اين فرشته براي من از بهشت رسيده  

 بيا كه چشم و چراغم تو بودي از همه عالم

 خداي را به كجا رفتي اي فروغ دو ديده 

 هزار بار گذشتي به ناز و هيچ نگفتي 

 كه چوني اي به سر راه انتظار كشيده  

 چه خواهي از سر من اي سياهي شب هجران  

11



  چشمم در انتظار سپيده سپيد كردي

 به دست كوته من دامن تو كي رسد اي گل 

 كه پاي خسته ي من عمري از پي تو دويده  

 ترانه ي غزل دلكشم مگر نشنفتي  

 كه رام من نشدي آخر اي غزال رميده 

 خموش سايه كه شعر تو را دگر نپسندم  

 كه دوش گوش دلم شعر شهريار شنيده  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اشك ندامت

 اي فرستاده سالمم به سالمت باشي 

 غمم آن نيست كه قادر به غرامت باشي 

 گل كه دل زنده كند بوي وفايي دارد  

 تو مگر صاحب اعجاز و كرامت باشي 

 خانه ي دل نه چنان ريخته از هم كه در او 

 سر فرود آري و مايل به اقامت باشي  

 دگرم وعده ي ديدار وفايي نكند 

 ه ديدار قيامت باشي مگر اي وعده ، ب

 شبنم آويخت به گلبرگ كه اي دامن چك  

 سزدت گر همه با اشك ندامت باشي  

 مي كنم بخت بد خويش شريك گنهت  

 تا نه تنها تو سزاوار مالمت باشي  

 اي كه هرگز نكند سايه فراموش تو را 

 ياد كردي به سالمم به سالمت باشي  
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 خنده ي غم آلود 

 ن باد مي روي و به خكم فكنده اي چو 

 آري برو كه خانه ز بنياد كنده اي  

 حس و هنز به هيچ ، ز عشق بهشتي ام  

 شرمي نيامدت كه ز چشمم فكنده ا ي؟ 

 اشكم دود به دامن و چون شمع صبحدم 

 مرگم به لب نهاده غم آلود خنده اي  

 بخت از منت گرفت و دلم آن چنان گريست 

 ربايي پرنده اي كز دست كودكي ب 

 بگذشتي و ز خرمن دل شعله سركشيد 

 آنگه شناختم كه تو برق جهنده اي  

 بي او چه بر تو مي گذرد سايه اي شگفت  

 جانت ز دست رفت و تو بي چاره زنده اي 
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 فسانه ي شهر 

 صبا به لرزش تن سيم تار را ماني 

 به بوي نافه سر زلف يار را ماني  

 رسان شرح بي قراري دل به گوش يار  

 به زلف او كه دل بي قرار را ماني  

 در انتظار سحر چون من اي فلك همه چشم  

 بمان كه مردم چشم انتظار را ماني 

 سري به سخره ي زانوي غم بزن اي اشك 

 كه در سكوت شبم آبشار را ماني  

 به پاي شمع مه از اشك اختران اي چرخ 

 اني كنار عاشق شب زنده دار را م 

 ز سيل اشك من اي خواب من نديده هنوز  

 چه بستري تو كه دريا كنار را ماني  

 گذشتي اي مه ناسازگار زودگذر 

 كه روزهاي خوش روزگار را ماني  

 مناز اين همه اي مدعي به صحبت يار  

 كه پيش آن گل نورسته خار را ماني  

 امان نمي دهي اي سوز غم به ساز دلم  

 بي اختيار را ماني بيا كه گريه ي 

 غزال من تو به افسون فسانه در همه شهر  

 ترانه ي غزل شهريار را ماني  

 نويد نامه ات اي سرو سايه پرور من 

 بگو بيا كه نسيم بهار را ماني  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيام پرستو 

 بيا كه بار دگر گل به بار مي ايد 

 بيار باده كه بوي بهار مي ايد  

14



 به دل ، بيا اي گل هزار غم ز تو دارم 

 كه گل شكفته و بانگ هزار مي ايد  

 طرب ميانه ي خوش نيست با منش چه كنم  

 خوشا غم تو كه با ما كنار مي ايد 

 نه من زداغ تو اي گل به خون نشستم و بس 

 كه الله هم به چمن داغدار مي ايد  

 دل چو غنچه ي من نشكفد به بوي بهار  

  مي ايدبهار من بود آن گه كه يار 

 نسيم زلف تو تا نگذرد به گلشن دل 

 كجا نهال اميدم به بار مي ايد 

 بدين اميد شد اشكم روان ز چشمه ي چشم 

 كه سرو من به لب جويبار مي ايد  

 مگر ز پيك پرستو پيام او پرسم 

 وگرنه كيست كه از آن ديار مي ايد  

 دلم به باده و گل وا نمي شود ، چه كنم  

 ه و گل ناگوار مي ايد كه بي تو باد 

 بهار سايه تويي اي بنفشه مو باز اي  

 كه گل به ديده ي من بي تو خار مي ايد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هميشه بهار 

 گذشتم از تو كه اي گل چو عمر من گذراني 

 چه گويمت كه به باغ بهشت گم شده ماني  

 به دور چشم تو هر چند داد دل نستاندم  

  آسمان بستاني برو كه كام دل از دور 

 گذشتم به جگر داغ عشق و از تو گذشتم 

 به كام من كه نماندي به كام خويش بماني 
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 بهار عمر مرا گر خزان رسيد تو خوش باش  

 كه چون هميشه بهار ايمن از گزند خزاني  

 تو را چه غم كه سوي پايمال عشق تو گردد 

 كه بر عزاي عزيزان سمند شوق براني  

 ري مرا كه جان عزيزي چگونه خوار گذا

 چگونه پير سندي مرا كه بخت جواني  

 كنون غبار غم برفشان ز چهره كه فردا  

 چه سود اشك ندامت كه بر سرم بفشاني  

 چه سال ها كه به پاي تو شاخ گل بنشستم  

 كه بشكفي و گلي پيش روي من بنشاني 

 تو غنچه بودي و من عندليب باغ تو بودم  

 م اي گلبن شكفته چه راني كنون به خواري ا 

 به پاس عشق ز بد عهدي ات گذشتم و دانم  

 هنوز ذوق گذشت و صفاي عشق نداني 

 چه خارها كه ز حسرت شكست در دل ريشم  

 چو ديدمت كه چو گل سر به سينه ي دگراني  

 خوشا به پاي تو سر سودنم چو شاهد مهتاب 

 ولي تو سايه براني ز خود كه سرو راني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چنگ شكسته 

 بازم به سر زد امشب اي گل هواي رويت 

 پايي نمي دهد تا پر وا كنم به سويت  
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 گيرم قفس شكستم وز دام و دانه جستم  

 كو بال آن خود را باز افكنم به كويت  

 تا كي چو شمع گريم اي درين شب تار  

 چون صبح نوشخندي تا جان دهم به بويت  

 شكسته ي دل از حسرتم بمويد چنگ 

 چون باد نو بهاري چنگي زند به مويت  

 اي گل در آرزويت جان و جواني ام رفت  

 ترسم بميرم و باز باشم در آرزويت  

 از پا فتادگان را دستي بگير آخر 

 تا كي به سر بگردم در راه جست و جويت  

 تو اي خيال دلخواه زيباتري از آن ماه  

 شويتكز اشك شوق دادم يك عمر شست و 

 چون سايه در پناه ديوار غم بياساي  

 شادي نمي گشايد اي دل دري به رويت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر دل است اين 

 دل چون توان بريدن ازو مشكل است اين  

 آهن كه نيست جان من آخر دل است اين  

 من مي شناسم اين دل مجنون خويش را  

 پندش مگوي كه بي حاصل است اين  

  ي ديوانه و حكيم جز بند نيست چاره 

 پندش دهد هنوز ، عجب عاقل است اين 

 گفتم طبيب اين دل بيمار آمده ست 

 اي واي بر من و دل من ، قاتل است اين  

 كنت چرا نهيم كه بر خك پاي يار  

 جاني نثار كردم و ناقابل است اين  

 اشك مرا بديد و بخنديد مدعي  

 عيبش مكن كه از دل ما غافل است اين 
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  دهد كه سايه درين غم صبور باش پندم

 در بحر غرقه ام من و بر ساحل است اين  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسرت پرواز 

 چند ياد چمن و حسرت پرواز كنم 

 بشكنم اين قفس و بال و پري باز كنم  

 بس بهار آمد و پروانه و گل مست شدند  

 من هنوز آرزوي فرصت پرواز كنم  

  ريشخار حسرت زندم زخمه به تار دل 

 چون هواي گل و مرغان هم آواز كنم  

 بلبلم ، ليك چو گل عهد ببندد با زاغ 

 من دگر با چه دلي لب به سخن باز كنم  

 سرم اي ماه به دامان نوازش بكذار 

 تا در آغوش تو سوز غزلي ساز كنم  

 به نوايم برسان زان لب شيرين كه چو ني 

 شكوه هاي شب هجران تو آغاز كنم  

 يسوي ام گر بنوازي چون ناي با دم ع 

 از دل مرده بر آرم دم و اعجاز كنم  

 بوسه مي خواستم از آنمه و خوش مي خنديد 

 كه نيازت بدهم آخر اگر ناز كنم  

 سايه خون شد دلم از بس كه نشستم خاموش 

 خيز تا قصه ي آن سرو سرافراز كنم  
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 سايه ي گل 

 ده نشينم ز پرده گر بدر ايد نگار پر 

 چون اشك از نظر افتد نگارخانه ي چينم  

 بسازم از سر زلف تو چون نسيم به بويي 

 گرم ز دست نيابد كه گل ز باغ تو چينم  

 مرو به ناز جواني گره فكنده بر ابرو 

 كه پير عشقم و زلف تو داده چين به جبينم  

 ز جان نداشت دلم طاقت جدايي و از اشك

  رفتن تو نبينم كشيد پرده به چشمم كه

 ز تاب آن كه دلم باز سر كشد ز كمندش 

 كمان كشيده نشسته ست چشم او به كمينم  

 اگر نسيم اميدي نبود و شبنم شوقي 

 گلي نداشت خزان ديده باغ طبع حزينم  

 به ناز سر مكش از من كه سايه ي توام اي سرو  

 چو شاخ گل بنشين تا به سايه ي تو نشينم
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 ر گم شده يا

 گر چشم دل بر آن مه ايينه رو كني  

 سير جهان در اينه ي روي او كني  

 خك سيه مباش كه كس برنگيردت  

 ايينه شو كه خدمت آن ماهرو كني  

 جان تو جلوه گاه آن گهي شود  

 كايينه اش به اشك صفا شست و شو كني  

 خواب و خيال من همه با ياد روي توست 

 لت بيدار رو كني تا كي به من چو دو 

 درمان درد عشق صبوري بود ولي  

 با من چرا حكايت سنگ و سبو كني 

 خون مي چكد ز ناله ي بلبل درين چمن  

 فرياد از تو گل ، كه به هر خار خو كني  

 دل بسته ام به باد ، به بوي شبي كه زلف 

 بگشايي و مشام مرا مشكبو كني  

 اينجاست يار گم شده گرد جهان مگرد 

 خود را به جوي سايه اگر جست و جو كني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زبان نگاه 

 نشود فاش كسي آنچه ميان من و توست 

 تا اشارات نظر نامه رسان من و توست  

 گوش كن با لب خاموش سخن مي گويم  

 پاسخم گو به نگاهي كه زبان من و توست 
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 روزگاري شد و كس مرد ره عشق نديد  

 من و توست حاليا چشم جهاني نگران  

 گر چه در خلوت راز دل ما كس نرسيد 

 همه جا زمزمه ي عشق نهان من و توست  

 گو بهار دل و جان باش و خزان باش ، ارنه  

 اي بسا باغ و بهاران كه خزان من و توست  

 اين همه قصه ي فردوس و تمناي بهشت  

 گفت و گويي و خيالي ز جهان من و توست  

  ديباچه ي عقلنقش ما گو ننگارند به 

 هر كجا نامه ي عشق است نشان من و توست  

 سايه ز آتشكده ي ماست فروغ مه و مهر  

 وه ازين آتش روشن كه به جان من و توست  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرشك نياز

 دلي كه پيش تو ره يافت باز پس نرود 

 هوا گرفته ي عشق از پي هوس نرود  

 تار به بوي زلف تو دم مي زنم درين شب  

 وگرنه چون سحرم بي تو يك نفس نرود  

 چنان به دام غمت خو گرفت مرغ دلم  

 كه ياد باغ بهشتش درين قفس نرود 

 نثار آه سخر مي كنم سرشك نياز 

 كه دامن توام اي گل ز دسترس نرود  
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 دال بسوز و به جان بر فروز آتش عشق  

 كزين چراغ تو دودي به چشم كس نرود  

  به گلشن تو خوش است فغان بلبل طبعم 

 كه كار دلبري گل ز خار و خس نرود  

 دلي كه نغمه ي ناقوس معبد تو شنيد 

 چو كودكان ز پي بانگ هر جرس نرود  

 بر آستان تو چون سايه سر نهم همه عمر  

 كه هر كه پيش تو ره يافت باز پس نرود  

 

  

 

 

 

 

 

 

 همنشين جان 

 مباش بي تو اي جان جهان ، جان و جهاني گو  

 چون رخ جانانه نتوان ديد جاني گو مباش  

 همنشين جان من مهر جهان افروز توست 

 گر ز جان مهر تو برخيزد جهاني گو مباش  

 يك دم وصلت ز عمر جاودانم خوش تر است  

 بر وصال دوست عمر جاوداني گو مباش  

 در هواي گلشن او پر گشا اي مرغ جان 

 اش طاير خلد آشياني خكداني گو مب 

 در خراب آباد دنيا نامه اي بي ننگ نيست  

 از منخلوت نشين نام و نشاني گو مباش  

 چون كه من از پا فتادم دستگيري گو مخيز 

 چون كه من از سر گذشتم آستاني گو مباش 

 گر پس از من در دلت سوز سخن گيرد چه سود  

 من چو خاموشي گرفتم ترجماني گو مباش  

 بي پناهي خوش تر است سايه چون مرغ خزانت  

 چتر گل چون نيست بر سر سايباني گو مباش  
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 سايه ي هما 

 به من ز بوي تو باد صبا دريغ نكرد  

 ز آشنا نفس آشنا دريغ نكرد 

 چو غنچه تنگ دلي هرگزش مباد آن گل  

 كه بوي خوش ز نسيم صبا دريغ نكرد  

 صفاي ايينه ي روي آن پري وش باد  

 ا شكسته دالن از صفا دريغ نكرد كه ب

 جفا ز بخت بد خويش مي كشم من زار 

 وگرنه يار به من از وفا دريغ نكرد  

 حبيب من چه بهشتي طبيب مشفق بود  

 كه ديد درد مرا و دوا دريغ نكرد  

 هميشه بر سر او سايبان دولت باد  

 كه سايه از سرما چون هما دريغ نكرد  

 شيده سرو بلند چه بخت بود كه آن سر ك 

 ز آب ديده ي من خك پا دريغ نكرد  

 بر آستان نظر اشك پرده دار دل است  

 بيا كه ديده ي من از تو جا دريغ نكرد  

 از آن لب شكرينم به بوسه اي بنواز  

 كه سايه با تو چو ني از نوا دريغ نكرد  
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 بي نشان 

 زين گونه ام كه در غم غربت شكيب نيست  

 ر سر كنم شكايت هجران غريب نيست گ 

 جانم بگير و صحبت جانانه ام ببخش  

 كز جان شكيب هست و ز جانان شكيب نيست  

 گم گشته ديار محبت كجا رود  

 نام حبيب هست و نشان حبيب نيست  

 عاشق منم كه يار به حالم نظر نكرد 

 اي خواجه درد هست و ليكن طبيب نيست  

 يش مدعي ست در كار عشق او كه جهان 

 اين شكر چون كنيم كه ما را رقيب نيست  

 جانا نصاب حسن تو حد كمال يافت 

 وين بخت بين كه از تو هنوزم نصيب نيست  

 گلبانگ سايه گوش كن اي سرو خوش خرام 

 كاين سوز دل به ناله ي هر عندليب نيست 
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 شرم و شوق

 دل مي ستاند از من و جان مي دهد به من 

 آرام جان و كام جهان مي دهد به من  

 ديدار تو طليعه ي صبح سعادت است  

 تا كي ز مهر طالع آن مي دهد به من 

 دلداده ي غريبم و گمنام اين ديار  

 زان يار دلنشين كه نشان مي دهد به من  

 جانا مراد بخت و جواني وصال توست 

 كو جاودانه بخت جوان مي دهد به من  

 ل دل زار گويمت مي آمدم كه حا 

 اما مگر سرشك امان مي دهد به من  

 چشمت به شرم و ناز ببندد لب نياز  

 شوقت اگر هزار زبان مي دهد به من  

 آري سخن به شيوه ي چشم تو خوش ترست  

 مستي ببين كه سحر بيان مي دهد به من  

 افسرده بود سايه دلم بي هواي عشق 

  من اين بوي زلف كيست كه جان مي دهد به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سايه ي سرگردان 

 پاي بند قفسم باز و پر بازم نيست 

 سر گل دارم و پروانه ي پروازم نيست 

 گل به لبخند و مرا گريه گرفته ست گلو  

 چون دلم تنگ نباشد كه پر بازم نيست 
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 گاهم از ناي دل خويش نوايي برسان  

 كه جزين ناله ي سوز تو دمسازم نيست  

 شكند ناله ام از رقت دل در گلو مي 

 قصه ها هست ولي طاقت ابرازم نيست  

 ساز هم با نفس گرم تو آوازي داشت  

 بي تو ديگر سر ساز و دل آوازم نيست  

 آه اگر اشك منت باز نگويد غم دل  

 كه درين پرده جيزن همدم و همرازم نيست  

 دلم از مهر تو درتاب شد اي ماه ولي  

  ي غمازم نيست چه كنم شيوه ي ايينه 

 به گره بندي آن ابروي باريك انديش 

 كه به جز روي تو در چشم نظر بازم نيست  

 سايه چون باد صبا خسته ي سرگردانم  

 تا به سر سايه ي آن سرو سرافرازم نيست  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قصه ي آفاق 

 دست كوتاه من و دامن آن سرو بلند 

 سايه ي سوخته دل اين طمع خام مبند

 لت وصل تو اي ماه نصيب كه شود دو 

 تا از آن چشم خورد باده و زان لب گل قند  

 خوش تر از نقش توام نيست در ايينه ي چشم 

 چشم بد دور ، زهي نقش و زهي نقش پسند  

 خلوت خاطر ما را به شكايت مشكن 

 كه من از وي شدم اي دل به خيالي خرسند  

 من ديوانه كه صد سلسله بگسيخته ام  
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 ا سر زلف تو باشد نكشم سر ز كمند ت 

 قصه ي عشق من آوازه به افلك رساند  

 همچو حسن تو كه صد فتنه در آفاق افكند  

 سايه از ناز و طرب سر به فلك خواهم سود  

 اگر افتد به سرم سايه ي آن سرو بلند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افسانه ي خاموشي

 چه خوش افسانه مي گويي به افسون هاي خاموشي 

 مرا از ياد خود بستان بدين خواب فراموشي 

 ز موج چشم مستت چون دل سرگشته برگيرم  

 كه من خود غرقه خواهم شد درين درياي مدهوشي 

 مي از جام مودت نوش و در كار محبت كوش

 به مستي ، بي خمارست اين مي نوشين اگر نوشي

 سخن ها داشتم دور از فريب چشم غمازت 

 مجال حرف در گوشيچو زلفت گر مرا بودي  

 نمي سنجد و مي رنجند ازين زيبا سخن سايه 

 بيا تا گم كنم خود را به خلوت هاي خاموشي 
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 دير  

 صد ره به رخ تو در گشودم من  

 بر تو دل خويش را نمودم من  

 جان مايه ي آن اميد لرزان را  

 چندان كه تو كاستي ، فزودم من  

 يدي مي سوختم و مرا نمي د 

 امروز نگاه كن كه دودم من  

 !تا من بودم نيامدي ، افسوس 

 وانگه كه تو آمدي ، نبودم من  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترانه 

 تا تو با مني زمانه با من است 

 بخت و كام جاودانه با من است  

 تو بهار دلكشي و من چو باغ 

 شور و شوق صد جوانه با من است  

 ياد دلنشينت اي اميد جان  

  كجا روم روانه با من است هر 

 ناز نوشخند صبح اگر توراست 

 شور گريه ي شبانه با من است  
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 برگ عيش و جام و چنگ اگرچه نيست  

 رقص و مستي و ترانه با من است  

 گفتمش مراد من به خنده گفت  

 البه از تو و بهانه با من است  

 گفتمش من آن سمند سركشم  

 است خنده زد كه تازيانه با من  

 هر كسش گرفته دامن نياز  

 ناز چشمش اين ميانه با من است  

 خواب نازت اي پري ز سر پريد  

 شب خوشت كه شب فسانه با من است  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنگ غروب 

 ياري كن اي نفس كه درين گوشه ي قفس 

 بانگي بر آورم ز دل خسته ي يك نفس 

 تنگ غروب و هول بيابان و راه دور  

 و ستاره و نه ناله ي جرس نه پرت

 خونابه گشت ديده ي كارون و زنده رود  

 اي پيك آشنا برس از ساحل ارس  

 صبر پيمبرانه ام آخر تمام شد 

 اي ايت اميد به فرياد من برس  

 از بيم محتسب مشكن ساغر اي حريف  

 مي خواره را دريغ بود خدمت عسس 

 جز مرگ ديگرم چه كس ايد به پيشباز
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 همچنان نگران تو باز پس رفتيم و 

 ما را هواي چشمه ي خورشيد در سر است  

 سهل است سايه گر برود سر در اين هوس  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهانه 

 اي عشق همه بهانه از توست  

 من خامشم اين ترانه از توست  

 آن بانگ بلند صبحگاهي  

 وين زمزمه ي شبانه از توست  

 من انده خويش را ندانم  

 ريه ي بي بهانه از توست اين گ 

 اي آتش جان پكبازان  

 در خرمن من زبانه از توست  

 افسون شده ي تو را زبان نيست 

 ور هست همه فسانه از توست  

 كشتي مرا چه بيم دريا ؟ 

 توفان ز تو و كرانه از توست  

 گر باده دهي و گرنه ، غم نيست  

 مست از تو ، شرابخانه از توست  

  به پيش چشمت ؟مي را چه اثر 

 كاين مستي شادمانه از توست  

 پيش تو چه توسني كند عقل ؟

 رام است كه تازيانه از توست 

 من مي گذرم خموش و گمنام  

 آوازه ي جاودانه از توست  
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 چون سايه مرا ز خك برگير  

 كاينجا سر و آستانه از توست  

 

  

 

 

 

 

 

 

 توتيا 

 مهي كه مزد وفاي مرا جفا دانست 

 هر آنچه جفا ديد ازو وفا دانست دلم  

 روان شو از دل خونينم اي سرشك نهان  

 چرا كه آن گل خندان چنين روا دانست  

 صفاي خاطر ايينه دار ما را باش  

 كه هر چه ديد غبار غمش صفا دانست  

 گرم وصال نبخشند خوشدلم به خيال 

 كه دل به درد تو خو كرد و اين دوا دانست  

 و بلبل خموش غيرت عشق تو غنچه بودي  

 به حيرتم كه صبا قصه از كجا دانست 

 ز چشم سايه خدا را قدم دريغ مدار  

 كه خك راه تو را عين توتيا دانست  
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 در كوچه سار شب 

 درين سراي بي كسي كسي به در نمي زند 

 به دشت مالل ما پرنده پر نمي زند  

 يكي ز شب گرفتگان چراغ بر نمي كند  

 كسي به كوچه سار شب در سحر نمي زند  

 نشسته ام در انتظار اين غبار بي سوار 

 دريغ كز شبي چنين سپيده سر نمي زند 

 گذر گهي ست پر ستم كه اندر او به غير غم 

 يكي صالي آشنا به رهگذر نمي زند  

 دل خراب من دگر خراب تر نمي شود  

 كه خنجر غمت ازين خراب تر نمي زند  

 پاسخ است ازين دريچه هاي بسته ات ؟چه چشم 

 برو كه هيچ كس ندا به گوش كر نمي زند 

 نه سايه دارم و نه بر ، بيفكنندم و سزاست  

 اگر نه بر درخت تر كسي تبر نمي زند  

 

 

 

 

 لب خاموش 

 امشب به قصه ي دل من گوش مي كني 

 فردا مرا چو قصه فراموش مي كني  

 يست اين در هميشه در صدف روزگار ن 

 مي گويمت ولي توكجا گوش مي كني  

 دستم نمي رسد كه در آغوش گيرمت  

 اي ماه با كه دست در آغوش مي كني  

 در ساغر تو چيست كه با جرعه ي نخست 

 هشيار و مست را همه مدهوش مي كني  

 مي جوش مي زند به دل خم بيا ببين  

 يادي اگر ز خون سياووش مي كني  

  خوش بگويمت گر گوش مي كني سخني 

 بهتر ز گوهري كه تو در گوش مي كني  

 جام جهان ز خون دل عاشقان پر است  

 حرمت نگاه دار اگرش نوش مي كني 

 سايه چو شمع شعله در افكنده اي به جمع 
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 زين داستان كه با لب خاموش مي كني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد از نيما 

 با من بي كس تنها شده ، يارا تو بمان 

 ند ازين خانه ، خدا را تو بمان همه رفت 

 من بي برگ خزان ديده ، دگر رفتني ام  

 تو همه بار و بري ، تازه بهارا تو بمان  

 داغ و درد است همه نقش و نگار دل من 

 بنگر اين نقش به خون شسته ، نگارا تو بمان  

 زين بيابان گذري نيست سواران را ، ليك 

 تو بمان دل ما خوش به فريبي است ، غبارا 

 هر دم از حلقه ي عشاق ، پريشاني رفت  

 به سر زلف بتان ، سلسله دارا تو بمان  

 شهريارا تو بمان بر سر اين خيل يتيم  

 پدرا ، يارا ، اندوهگسارا تو بمان  

 سايه در پاي تو چون موج چه خوش زار گريست 

 كه سر سبز تو خوش باشد ، كنارا تو بمان  
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 ر پنجره ي انتظار چشمي كنا

 اي دل ، به كوي او ز كه پرسم كه يار كو 

 در باغ پر شكوفه ، كه پرسد بهار كو  

 نقش و نگار كعبه نه مقصود شوق ماست  

 نقشي بلند تر زده ايم ، آن نگار كو  

 جانا ، نواي عشق خموشانه خوش تر است 

 آن آشناي ره كه بود پرده دار كو 

 د ، خداي را ماندم درين نشيب و شب آم

 آن راهبر كجا شد و آن راهوار كو  

 اي بس بسنم كه بر سر ما رفت و كس نگفت 

 آن پيك ره شناس حكايت گزار كو  

 چنگي به دل نمي زند امشب سرود ما  

 آن خوش ترانه چنگي شب زنده دار كو  

 ذوق نشاط را مي و ساقي بهانه بود  

 افسوس ، آن جواني شادي گسار كو  

 چراغ روي تو روشن شود ، ولي يك شب 

 چشمي كنار پنجره ي انتظار كو  

 خون هزار سرو دالور به خك ريخت  

 هاي هاي لب جويبار كن ! اي سايه 
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 گريه ي شبانه 

 شب آمد و دل تنگم هواي خانه گرفت  

 دوباره گريه ي بي طاقتم بهانه گرفت  

 شكيب درد خموشانه ام دوباره شكست  

 دوباره خرمن خكسترم زبانه گرفت  

 نشاط زمزمه زاري شد و به شعر نشست  

 صداي خنده فغان گشت و در ترانه گرفت  

 زهي پسند كماندار فتنه كز بن تير 

 نگاه كرد و دو چشم مرا نشانه گرفت  

 اميد عافيتم بود روزگار نخواست  

 قرار عيش و امان داشتم زمانه گرفت  

  هر چه داد به من زهي بخيل ستمگر كه 

 به تيغ باز ستاند و به تازيانه گرفت  

 چو دود بي سر و سامان شدم كه برق بال  

 به خرمنم زد و آتش در آشيانه گرفت  

 چه جاي گل كه درخت كهن ز ريشه بسوخت  

 ازين سموم نفس كش كه در جوانه گرفت 

 دل گرفته ي من همچو ابر باراني 

 ه گرفت گشايشي مگر از گريه ي شبان
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 قدر مرد 

 بگذر شبي به خلوت اين همنشين درد  

 تا شرح آن دهم كه غمت با دلم چه كرد  

 خون مي رود نهفته ازين زخم اندرون  

 ماندم خموش و آه كه فرياد داشت درد  

 اين طرفه بين كه با همه سيل بال كه ريخت 

 داغ محبت تو به دل ها نگشت سرد  

 م از سر راه وفاي تو من بر نخيز

 از هستي ام اگر چه بر انگيختند گرد  

 روزي كه جان فدا كنمت باورت شود  

 دردا كه جز به مرگ نسنجند قدر مرد  

 ساقي بيار جام صبوحي كه شب نماند  

 و آن لعل فام خنده زد از جام الجورد 

 باز ايد آن بهار و گل سرخ بشكفد  

  زرد چندين مثال از نفس سرد و روي 

 در كوي او كه جز دل بيدار ره نيافت 

 كي مي رسند خانه پرستان خوابگرد  

 حيف نيست ! خوني كه ريخت از دل ما ، سايه  

 گر زين ميانه آب خورد تيغ هم نبرد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صله 

 با تو يك شب بنشينم و شرابي بخوريم 

 آتش آلود و جگر سوخته آبي بخوريم  

 چو گيسوي تو مست در كنار تو بيفتيم  

 دست در گردنت آويخته تابي بخوريم 
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 بوسه با وسوسه ي وصل دالرام خوش است 

 باده با زمزمه ي چنگ و ربابي بخوريم  

 سپر از سايه ي خورشيد قدح كن زان پيش  

 كز كماندار فلك تير شهابي بخوريم  

 پيش چشم تو بميرم كه مست است ، بيا  

 ابي بخوريم تا به خوشباشي مستان مي ن 

 صله ي سايه همين جرعه ي جام لب توست 

 غزلي نغز بخوانيم و شرابي بخوريم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيداد همايون 

 فتنه ي چشم تو چندان ره بيداد گرفت  

 كه شكيب دل من دامن فرياد گرفت  

 آن كه ايينه ي صبح و قدح الله شكست  

 خك شب در دهن سوسن آزاد گرفت 

  تو ، كه خونريز فلك آه از شوخي چشم

 ديد اين شيوه ي مردم كشي و ياد گرفت  

 منم و شمع دل سوخته ، يارب مددي  

 كه دگرباره شب آشفته شد و باد گرفت 

 شعرم از ناله ي عشاق غم انگيزتر است  

 داد از آن زخمه كه ديگر ره بيداد گرفت 

 مكشته ي عشقيم ، كه اين شيرين كار ! سايه 

 د از تيشه ي فرهاد گرفت مصلحت را ، مد 
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 ازلي 

 چو شب به راه تو ماندم كه ماه من باشي

 چراغ خلوت اين عاشق كهن باشي  

 به سان سبزه پريشان سرگذشت شبم  

 نيامدي تو كه مهتاب اين چمن باشي 

 تو يار خواجه نگشتي به صد هنر ، هيهات  

 كه بر مراد دل بي قرار من باشي  

 ينه داران چه التفان بود تو را به اي

 چنين كه شيفته ي حسن خويشتن باشي  

 دلم ز نازكي خود شكست در غم عشق  

 وگرنه از تو نيايد كه دلشكن باشي  

 وصال آن لب شيرين به خسروان دادند  

 تو را نصيب همين بس كه كوهكن باشي  

 ز چاه غصه رهايي نباشدت ، هر چند  

  باشيبه حسن يوسف و تدبير تهمتن 

 خموش سايه كه فرياد بلبل از خامي ست 

 چو شمع سوخته آن به كه بي سخن باشي  
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 داستاني ديگر 

 روي تو گلي ز بوستاني دگرست 

 لعل لبت از گوهر كاني دگرست 

 دل دادن عارفان چنين سهل مگير  

 با حسن دالويز تو آني دگرست 

 اي دوست حديث وصل و هجران بگذار  

 ق من و تو داستاني دگرست كاين عش 

 چو ني نفس تو در من افتاد و مرا 

 هر دم ز دل خسته فغاني دگرست  

 تير غم دنيا به دل ما نرسد  

 زخم دل عاشق از كماني دگرست  

 اين ره تو به زهد و علم نتواني يافت  

 گنج غم عشق را نشاني دگرست  

 از قول و غزل سايه چه خواهي دانست 

  را زباني دگرست خاموش كه عشق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرواز خكستر 

 به جز باد سحرگاهي كه شد دمساز خكستر ؟

 كه هر دم مي گشايد پرده اي از راز خكستر  

 به پاي شعله رقصيدند و خوش دامن كشان رفتند 

 كسي زان جمع دست افشان نشد دمساز خكستر 

 تو پنداري هزاران ني در آتش كرده اند اينجا 

  سوز مي نالد ، ، زهي آواز خكستر چه خوش پر 

 سمندرها در آتش ديدي و چون باد بگذشتي

 كنون در رستخيز عشق بين پرواز خكستر  

39



 هنوز اين كنده را رؤياي رنگين بهاران است  

 خيال گل نرفت از طبع آتشباز خكستر  

 من و پروانه را ديگر به شرح و قصه حاجت نيست 

 خكستر حديث هستي ما بشنو از ايجاز  

 هنوزم خواب نوشن جواني سر گران دارد 

 خيال شعله مي رقصد هنوز از ساز خكستر 

 چه بس افسانه هاي آتشينم هست و خاموشم  

 كه بانگي برنيايد از دهان باز خكستر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آواز بلند 

 وقت است كه بنشيني و گيسو بگشايي  

 تا با تو بگويم غم شب هاي جدايي 

 را مي طلبد ، آمدم اي جان بزم تو م 

 من عودم و از سوختنم نيست رهايي 

 تا در قفس بال و پر خويش اسيرست  

 بيگانه ي پرواز بود مرغ هوايي 

 با شوق سرانگشت تو لبريز نواهاست 

 تا خود به كنارت چه كند چنگ نوايي 

 عمري ست كه ما منتظر باد صباييم 

 تا بو كه چه پيغام دهد باد صبايي 

  واي بر آن گوش كه بس نغمه ي اين ناي اي 

 بشنيد و نشد آگه از انديشه ي نايي 

 افسوس بر آن چشم كه با پرتو صد شمع  

 در اينه ات ديد و ندانست كجايي 
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 آواز بلندي تو و كس نشنودت باز  

 بيروني ازين پرده ي تنگ شنوايي 

 در اينه بندان پريخانه ي چشمم 

 خود ايي بنشين كه به مهماني ديدار 

 بيني كه دري از تو به روي توگشايند 

 هر در كه براين خانه ي ايينه گشايي 

 چون سايه مرا تنگ در آغوش گرفته ست 

 خوش باد مرا صحبت اين يار سرايي  

 

 

 

 

 

 

 

 اينه ي شكسته 

 بياييد ، بياييد كه جان دل ما رفت 

 بگرييد ، بگرييد كه آن خنده گشا رفت  

  آن آالله فرو ريخت برين خك بيفتيد كه

 برين باغ بگرييد كه آن سرو فرا رفت  

 درين غم بنشينيد كه غم خوار سفر كرد  

 درين درد بمانيد كه اميد دوا رفت  

 دگر شمع مياريد كه اين جمع پركند 

 دگر عود مسوزيد كزين بزم صفا رفت 

 لب جام مبوسيد كه آن ساقي ما خفت 

 فت رگ چنگ ببريد كه آن نغمه سرا ر 

 رخ حسن مجوييد كه آن اينه بشكست  

 گل عشق مبوييد كه آن بوي وفا رفت  

 نواي ني او بود كه سوط غزلم داد  

 غزل باز مخوانيد كه ني سوخت ، نوا رفت  

 ازين چشمه منوشيد كه پر خون جگر گشت 

 بدين تشنه بگوييد كه آن آب بقا رفت 

 سر راه نشستيم و نشستيم و شب افتاد 

  ، بپرسيد كه آن ماه كجا رفت بپرسيد 

 زهي سايه ي اقبال كزو بر سر ما بود  

 سر و سايه مخواهيد كه آن فر هما رفت  
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 اينه در اينه 

 مژده بده ، مژده بده ، يار پسنديد مرا  

 سايه ي تو گشتم و او برد به خورشيد مرا  

 جان دل و ديده منم ، گريه ي خنديده منم  

  منم ، يار پسنديد مرا يار پسنديده

 كعبه منم ، قبله منم ، سوي من آريد نماز 

 كان صنم قبله نما خم شد و بوسيد مرا 

 پرتو ديدار خوشش تافته در ديده ي من 

 اينه در اينه شد ، ديدمش وديد مرا  

 اينه خورشيد شود پيش رخ روشن او 

 تاب نظر خواه و ببين كاينه تابيد مرا  

 ر تافته بر فرق ملك گوهر گم بوده نگ 

 گوهري خوب نظر آمد و سنجيد مرا 

 نور چو فواره زند بوسه بر اين باره زند  

 رشك سليمان نگر و غيرت جمشيد مرا  

 هر سحر از كاخ كرم چون كه فرو مي نگرم  

 بانگ لك الحمد رسد از مه و ناهيد مرا  

 چون سر زلفش نكشم سر ز هواي رخ او  

 زين شب اميد مرا باش كه صد صبح دمد  

 پرتو بي پيرهنم ، جان رها كرده تنم  

 تا نشوم سايه ي خود باز نبينيد مرا 
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 ناز و نوش 

 تا خيال دلكشت گل ريخت در آغوش چشم  

 صد بهارم نقش زد بر پرده ي گل پوش چشم 

 مردم بيگانه را ياراي ديدار تو نيست  

 چشم خفته اي چون روشنايي گرچه در آغوش  

 وقت آن آمد كه ساغر پر كنيم از خون دل 

 كز مي لعلت تهي شد جام حسرت نوش چشم  

 چشم و دل ، ناديده ، بر آن حسم پنهان عاشق اند 

 آفرين بر بينش دل ، آفرين بر هوش چشم  

 آتش رخساره روشن كن شبي ، اي برق عشق  

 تا چراغي بر كنم در خانه ي خاموش چشم  

  آرند ؟ يا پيغام دوست ؟مژده ي ديدار مي 

 اشك شوق امشب چه مي گويد نهان در گوش چشم ؟ 

 مي رسد هر صبح بانگ دلنوازت ، ناز گوش  

 مي كشم هر شب شراب چشم مستت ، نوش چشم  

 بينا شو ، كه من ! در غبار راه او ، اي سايه  

 منت صدتوتيا دارم ازو بر دوش چشم  
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 گريه ي ليلي 

 ان تو نازم ، حال ديگرگون ببين چشم گري

 گريه ي ليلي كنار بستر مجنون ببين 

 بر نتابيد اين دل نازك غم هجران دوست  

 يارب اين صبر كم و آن محنت افزون ببين  

 مانده ام با آب چشم و آتش دل ، ساقيا  

 چاره ي كار مرا در آب آتشگون ببين 

 رشكت آمد ناز و نوش گل در آغوش بهار  

 وده دست يغماي خزان ، كنون ببين اي گش

 ديگر كار چشم و دل گذشت از اشك و آه ! سايه 

 تيغ هجران است اينجا ، موج موج خون ببين  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در دام كفر 

 غير عشق او ، كه دردش عين درمان گشتن است  

 حاصل هر كار ديگر جفت حرمان گشتن است  

 مهر خوشدلي خواهي پي او گير ، كاندر باغ  

 صبح را از بوي اين گل ذوق خندان گشتن است  

 شمع را زان رو خوش افتاده ست اين خود سوختن  

 كز فناي تن هواي او همه جان گشتن است 

 تا نهادي گنج راز عشق خود در خك ما 

 قدسيان را ملتمس تشريق انسان گشتن است 

 تا سر زلف تو شد بازيچه ي دست نسيم  

 اقان پريشان گشتن است كار و بار جميع مشت 

 جام بشكستند و كنون وقت گل خون مي خورند 

 حاصل آن توبه كردن اين پشيمان گشتن است  
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 از لب پيمانه ، گر سر مي رود ، لب بر مگير  

 مرد را از جان گذشتن به ز پيمان گشتن است 

 ايمان خليلي نيست در اين دام كفر ! سايه  

 شتن است ورنه آتش را همان شوق گلستان گ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لذت دريا 

 دلي كه در دو جهان جز تو هيچ يارش نيست  

 گرش تو يار نباشي جهان به كارش نيست  

 چنان ز لذت دريا پر است كشتي ما  

 كه بيم ورطه و انديشه ي كنارش نيست  

 كسي به سان صدف وكند دهان نياز 

 كه نازنين گوهري چون تو در كنارش نيست  

 ست گل افشان اشك من ديده ست خيال دو

 هزار شكر كه اين ديده شرمسارش نيست  

 نه من ز حلقه ي ديوانگان عشقم و بس  

 كدام سلسله ديدي كه بي قرارش نيست  

 سوار من كه ازل تا ابد گذرگه اوست  

 سري نماند كه بر خك رهگذارش نيست  

 ز تشنه كامي خود آب مي خورد دل من 

  بهارش نيست كوير سوخته جان منت

 عروس طبع من اي سايه هر چه دل ببرد  

 هنوز دليري شعر شهريارش نيست  
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 در فتنه ي رستاخيز

 كنار امن كجا ، كشتي شكسته كجا  

 كجا گريزم از اينجا به پاي بسته كجا  

 ز بام و در همه جا سنگ فتنه مي بارد  

 كجا به در برمت اي دل شكسته كجا  

 اشت دل آن بادبان كه مي افراشت فرو گذ 

 خيال بحر كجا اين به گل نشسته كجا  

 چنين كه هر قدمي همرهي فروافتاد 

 به منزلي رسد اين كاروان خسته كجا  

 دال حكايت خكستر و شراره مپرس 

 به بادرفته كجا و چو برق جسته كجا  

 خوش آن زمان كه سرم در پناه بال تو بود  

 ر خجسته كجا كجا بجويمت اي طاي 

 چه عيش خوش ز دل پاره پاره مي طلبي 

 نشاط نغمه كجا چنگ زه گسسته كجا 

 بپرس سايه ز مرغان آشيان بر باد  

 كه مي روند ازين باغ دسته دسته كجا  

 

 

 

 

 

 

 

 

46



 

 

 

 

 

 

 بهار سوگوار 

 نه لب گشايدم از گل ، نه ل كشد به نبيد 

 چه بي نشاط بهاري كه بي رخ تو رسيد  

  داغ دل ماست الله اي كه شكفت نشان 

 به سوگواري زلف تو اين بنفشه دميد  

 بيا كه خك رهت الله زار خواهد شد  

 ز بس كه خون دل از چشم انتظار چكيد  

 به ياد زلف نگونسار شاهدان چمن 

 ببين در اينه ي جويبار گريه ي بيد  

 به دور ما كه همه خون دل به ساغر هاست 

  كه بوسه خواهد چيد ؟ز چشم ساقي غمگين 

 چه جاي من ؟ كه درين روزگار بي فرياد  

 ز دست جور تو ناهيد بر فلك ناليد  

 ازين چراغ توام چشم روشنايي نيست 

 كه كس ز آتش بيداد غير دود نديد 

 گذشت عمر و به دل عشوه مي خريم هنوز  

 كه هست در پي شام سياه صبح سپيد  

  امان ؟كراست سايه درين فتنه ها اميد

 شد آن زمان كه دلي بود در امان اميد  

 صفاي اينه ي خواجه بين كزين دم سرد  

 نشد مكدر و بر آه عاشقان بخشيد  
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 بيت الغزل 

 اين عشق ، چه عشق است ؟ ندانيم كه چون است  

 عقل است و جنون است و نه عقل و نه جنون است  

 داند ؟فرزانه چه دريابد و ديوانه چه  

 از مستي اين باده كه هروز فزون است  

 ماهي ست نهان بر سر اين بحر پريشان  

 كاين موج سر آسيمه بلند است و نگون است  

 حالي و خيالي ست كه بر عقل نهد بند  

 اين طرفه چه آهوست كزو شير زبون است ؟ 

 آن تيغ كجا بود كه ناگه رگجان زد؟ 

  خون است پنهان نتوان داشت كه اينجا همه

 با مطلع ابروي تو هوش از سر من رفت  

 پيداست كه بيت الغزل چشم تو چون است  

 با زلف تو كارم به كجا مي كشد آخر ؟ 

 حالي كه ز دستم سر اين رشته برون است 

 سخن از نازكي و خوش بدني نيست ! سايه  

 او خود همه جان است كه در جامه درون است 

 زلف وي آويز برخيز به شيدايي و در  

 آن بخت كه مي خواستي از وقت ، كنون است  

 با خلعت خكي طلبي طلعت خورشيد  

 رخساره بر افروز كه او اينه گون است  
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 نمود 

 كعبه سجود مي كند ! پيش رخ تو ، اي صنم  

 در طلب تو آسمان جامه كبود مي كند  

 حسن مالئك و بشر جلوه نداشت اين قدر  

 حسن نمود مي كند : و مي زند در او عكس ت 

 ناز نشسته با طرب ، چهره به چهره ، لب به لب  

 گوشه ي چشم مست تو گفت و شنود مي كند  

 اي تو فروغ كوكبم تيره مخواه چون شبم 

 دل به هواي آتشت اين همه دود مي كند 

 در دل بينواي من عشق تو چنگ مي زند  

 مي كند شوق به اوج مي رسد ، صبر فرود  

 آن كه به بحر مي دهد صبر نشستن ابد  

 شوق سياحت و سفر همره رود مي كند  

 دل به غمي خروختم ، پايه و مايه سوختم  

 شاد زيان خريده اي كاين همه سود مي كند  

 عطر دهد به سوختن ، نغمه زند به ساختن  

 وه كه دل يگانه ام كار دو عود مي كند  

 ه كه دست مي برد مطرب عشق او به هر پرد 

 پرده سراي سايه را پر ز سرود مي كند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوزخ روح 

 من چه گويم كه كسي را به سخن حاجت نيست 

 خفتگان را به سحرخواني من حاجت نيست 
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 اين شب آويختگان را چه ثمر مژده ي صبح ؟ 

 مرده را عربده ي خواب شكن حاجت نيست  

 رين دوزخ روح اي صبا مگذر از اينجا ، كه د 

 خك ما را به گل و سرو و سمن حاجت نيست  

 در بهاري كه بر او چشم خزان مي گريد 

 به غزل خواني مرغان چمن حاجت نيست  

 الله را بس بود اين پيرهن غرقه به خون  

 كه شهيدان بال را به كفن حاجت نيست  

 قصه پيداست ز خكستر خاموشي ما  

 جت نيست خرمن سوختگان را به سخن حا 

 مهر وطن كار وفاداران است ! سايه جان  

 بادساران هوارا به وطن حاجت نيست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هميشه در ميان 

 نامدگان و رفتگان ، از دو كرانه ي زمان  

 سوي تو مي دوند ، هان اي تو هميشه در ميان  

 در چمن تو مي چرد آهوي دشت آسمان  

 گرد سر تو مي پرد باز سپيد كهكشان  

 هر چه به گرد خويشتن مي نگرم درين چمن 

 اينه ي ضمير من جز تو نمي دهد نشان 

 اي گل بوستان سرا از پس پرده ها در آ  

 بوي تو مي كشد مرا وقت سحر به بوستان  

 اي كه نهان نشسته اي باغ درون هسته اي  

 هسته فروشكسته اي كاين همه باغ شد روان  

 ز پس زديمست نياز من شدي ، پرده ي نا

 از دل خود بر آمدي ، آمدن تو شد جهان 

 آه كه مي زند برون ، از سر و سينه موج خون 

 من چه كنم كه از درون دست تو مي كشد كمان  
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 پيش وجودت از عدم زنده و مرده را چه غم ؟

 كز نفس تو دم به دم مي شنويم بوي جان  

 پيش تو ، جامه در برم نعره زند كه بر درم  

  كه بنگرم گريه نمي دهد امان آمدمت 

 

 

 

 

 

 

 

 نقش ديگر 

 خداوندا دلي دريا به من ده  

 در او عشقي نهنگ آسا به من ده  

 حريفان را بس آمد قطره اي چند  

 بگردان جام و آن دريا به من ده  

 نگارا نقش ديگر بايد آراست  

 يكي آن كلك نقش آرا به من ده 

 ز مجنونان دشت آشنايي  

 وز ، آن ليال به من ده منم امر 

 به چشم آهوان دشت غربت 

 كه سوز سينه ي ني ها به من ده 

 تن آسايان باليش بر نتابند  

 بلي من گفتم ، آن باال به من ده  

 چو بادريادالن افتي ، قدح چيست  

 به جام آسمان دريا به من ده  

 گدايان همت شاهانه دارند  

 تو آن بي زيور زيبا به من ده 

 دنيا چه سنجد با دل من غم 

 از آن غم هاي بي دنيا به من ده 

 چه دل تنگ اند اين ايينه رويان 

 دلي در سينه بي سيما به من ده  

 به جان سايه و ديدار خورشيد  

 كه صبري در شب يلدا به من ده  
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 حصار 

 اي عاشقان ، اي عاشقان پيمانه ها پر خون كنيد  

 ه ها رخساره ها گلگون كنيد وز خون دل چون الل 

 آمد يكي آتش سوار ، بيرون جهيد از اين حصار  

 تا بردمد خورشيد نو شب را ز خود بيرون كنيد 

 آن يوسف چون ماه را از چاه غم بيرون كشيد 

 در كلبه ي احزان چرا اين ناله ي محزون كنيد 

 از چشم ما ايينه اي در پيش آن مه رو نهيد 

 را برخويشتن مفتون كنيد آن فتنه ي فتانه  

 ديوانه چون طغيان كند زنجير و زندان بشكند  

 او زلف ليلي حلقه اي در گردن مجنون كنيد  

 ديدم به خواب نيمه شب خورشيد و مه را لب به لب  

 تعبير اين خواب عجب ، اي صبح خيزران ، چون كنيد ؟ 

 نوري براي دوستان ، دودي به چشم دشمنان  

  مي نهم ، اين هيمه را افزون كنيد من دل بر آتش

 زين تخت و تاج سرنگون تا كي رود سيالب خون ؟ 

 اين تخت را ويران كنيد ، اين تاج را وارون كنيد  

 چندين كه از خم در سبو خون دل ما مي رود  

 اي شاهدان بزم كين پيمانه ها پرخون كنيد  

 

 

 

 

 

 

 

52



 انتظار 
 خيال آمدنت ديشبم به سر مي زد  

 يامدي كه ببيني دلم چه پر مي زد ن 

 به خواب رفتم و نيلوفري بر آب شكفت  

 خيال روي تو نقشي به چشم تر مي زد  

 شراب لعل تو مي ديدم و دلم مي خواست  

 هزار وسوسه ام چنگ در جگر مي زد  

 زهي اميد كه كامي از آن دهان مي جست  

 زهي خيال كه دستي در آن كمر مي زد 

 تماشاي باغ وا مي شد دريچه اي به 

 دلم چو مرغ گرفتار بال و پر مي زد 

 تمام شب به خيال تو رفت و ، مي ديدم 

 كه پشت پرده ي اشكم سپيده سر مي زد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زندان شب يلدا 

 چند اين شب و خاموشي ؟ وقت است كه برخيزم 

 وين آتش خندان را با صبح برانگيزم  

 يد گر سوختنم بايد افروختنم با

 اي عشق يزن در من كز شعله نپرهيزم  

 صد دشت شقايق چشم در خون دلم دارد 

 تا خود به كجا آخر با خك در آميزم 

 چون كوه نشستم من با تاب و تب پنهان 

 صد زلزله برخيزد آنگاه كه برخيزم  

 برخيزم و بگشايم بند از دل پر آتش 

 وين سيل گدازان را از سينه فرو ريزم 
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  گلو گيرد از ابر فرو بارم چون گريه 

 چون خشم رخ افزود در صاعقه آويزم 

 سحر خيزان دلواپس خورشيدند ! اي سايه 

 زندان شب يلدا بگشايم و بگريزم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دلي در آتش 

 چه غم دارد ز خاموشي درون شعله پروردم 

 كه صد خورشيد آتش برده از خكستر سردم 

 ب تماشا كن به بادم دادي و شادي ، بيا اي ش 

 كه دشت آسمان درياي آتش گشته از گردم  

 شرار انگيز و توفاني ، هوايي در من افتاده ست 

 كه همچون حلقه ي آتش درين گرداب مي گردم  

 به شوق لعل جان بخشي كه درمان جهان با اوست 

 چه توفان مي كند اين موج خون در جان پر دردم  

 نبازانوفاداري طريق عشق مردان است و جا 

 چه نامردم اگر زين راه خون آلود برگردم  

 در آن شب هاي توفاني كه عالم زير و رو مي شد 

 نهاني شبچراغ عشق را در سينه پروردم  

 بر آري اي بذر پنهاني سر از خواب زمستاني  

 كه از هر ذره دل آفتابي بر تو گستردم  

 ز خوبي آب پكي ريختم بر دست بد خواهان  

 تش افكندم ، سياووشي بر آوردم دلي در آ 

 چراغ ديده روشن كن كه من چون سايه شب تا روز  

 ز خكستر نشين سينه آتش وام مي كردم  
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 مژده ي آزادي 

 باغبان مژده ي گل مي شنوم از چمنت  

 قاصدك كو كه سالمي برساند ز منت ؟

 وقت آن است كه با نغمه ي مرغان سحر 

  به هواي وطنت پر و بالي بگشايي 

 خون دل خوردن و دلتنگ نشستن تا چند ؟ 

 ديگر اي غنچه برون آر سر از پيرهنت 

 آبت از چشمه ي دل داده ام ، اي باغ اميد 

 كه به صد عشوه بخندند گل و ياسمنت  

 بوي پيراهن يوسف ز صبا مي شنوم  

 مژده اي دل كه گلستان شده بيت الحزنت  

 مي گذرد بر لبت مژده ي آزادي ما  

 جان صد مرغ گرفتار فداي دهنت  

 دوستان بر سر پيمان درست اند ، بيا 

 كه نگون باد سر دشمن پيمان شكنت  

 خود به زخم تبر خلق در آمد از پاي 

 آن كه مي خواست كزين خك كند ريشه كنت  

 بشنو از سبزه كه در گوش گل تازه چه گفت  

 با بهار آمدي ، اي به ز بهار آمدنت 

 شين در غزل سايه كه چون ايت عشق بن

 از سر صدق بخوانند به هر انجمنت  
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 خون بها 

 اي دوست شاد باش كه شادي سزاي توست 

 اين گنج مزد طاقت رنج آزماي توست  

 صبح اميد و پرتو ديدار و بزم مهر  

 اي دل بيا كه اين همه اجر وفاي توست  

  مراد تو مي وزد اين باد خوش نفس به 

 رقص درخت و عشو ي گل در هواي توست 

 شب را چه زهره كز سر كوي تو بگذرد ؟ 

 آفتاب سايه شكن در سراي توست كان  

 خوش مي برد تو را به سر چشمه ي مراد  

 اين جست و جو كه در قدم رهگشاي توست  

 اي بلبل حزين كه تپيدي به خون خويش 

 ياد تو خوش كه خنده ي گل خون بهاي توست  

 ديدي دال كه خون تو آخر هدر نشد  

 كاين رنگ و بوي گل همه از نافه هاي توست  

 ان شدي چو خنده در اين كوهسار و باز پنه 

 هر سو گذار قافله هاي صداي توست 

 از آفتاب گرمي دست تو مي چشم 

 برخيز كاين بهار گل افشان براي توست  

 با جان سايه گرچه در آميختي چو غم  

 اي دوست شاد باش كه شادي سزاي توست  
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 شبيخون 
 قي برسان باده كه غم روي نمود اي سا 

 اين شبيخون بال باز چه بود اي ساقي  

 حاليا نقش دل ماست در ايينه ي جام

 تا چه رنگ آورد اين چرخ كبود اي ساقي 

 ديدي آن يار كه بستيم صد اميد در او  

 چون به خون دل ما دست گشود اي ساقي  

 تيره شد آتش يزداني ما از دم ديو 

 گرچه در چشم خود انداخته دود اي ساقي  

 نه ي خون زمين است فلك ، وين مه نو تش

 كهنه داسي ست كه بس كشته درود اي ساقي  

 منتي نيست اگر روز و شبي بيشم داد 

 چه ازو كاست و بر من چه فزود اي ساقي  

 بس كه شستيم به خوناب جگر جامه ي جان  

 نه ازو تار به جا ماند و نه پود اي ساقي  

  عشق حق به دست دل من بود كه در معبد 

 سر به غير تو نياورد فرود اي ساقي

 اين لب و جام پي گردش مي ساخته اند 

 ورنه بي مي و لب جام چه سود اي ساقي  

 در فروبند كه چون سايه در اين خلوت غم  

 با كسم نيست سر گفت و شنود اي ساقي 
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 زنده وار 

 نه غمي ، نه غمگساري ! چه غريب ماندي اي دل  

 ه انتظار ياري ، نه ز يار انتظاري نه ب 

 غم اگر به كوه گويم بگريزد و بريزد  

 كه دگر بدين گراني نتوان كشيد باري  

 چه چراغ چشم دارد از شبان و روزان 

 كه به هفت آسمانش نه ستاره اي ست باري 

 چه حيف بودي كه چنين ز كار ماندي ! دل من 

  چه هنر به كار بندم كه نماند وقت كاري 

 نرسيد آن ماهي كه به تو پرتوي رساند 

 دل آبگينه بشكن كه نماند جز غباري  

 همه عمر چشم بودم كه مگر گلي بخندد 

 دگر اي اميد خون شو كه فرو خليد خاري  

 سحرم كشيده خنجر كه ، چرا شبت نكشته ست  

 تو بكش كه تا نيفتد دگرم به شب گذاري  

 ورم من ؟به سرشك همچو باران ز برت چه برخ 

 كه چو سنگ تيره ماندي همه عمر بر مزاري  

 چو به زندگان نبخشي تو گناه زندگاني 

 بگذار تا بميرد به بر تو زنده واري 

 نه چنان شكست پشتم كه دوباره سر بر آرم  

 منم آن درخت پيري كه نداشت برگ و باري  

 سر بي پناه پيري به كنار گير و بگذر  

 گشايدت كناري كه به غير مرگ دير ن 

 به غروب اين بيابان بنشين غريب و تنها  

 بنگر وفاي ياران كه رها كنند ياري  
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 ياد آر 

 ما قصه ي دل جز به بر يار نبرديم 

 و ز يار شكايت سوي اغيار نبرديم  

 معلوم نشد صدق دل و سر محبت  

 تا اين سر سودازده بر دار نبرديم 

 ت كه هرگز ما را چه غم سود و زيان اس 

 سوداي تو را برسر بازار نبرديم  

 با حسن فروشان بهل اين گرمي بازار 

 ما يوسف خود را به خريدارنبرديم  

 اي دوست كه آنصبح دل افروز خوشت باد  

 ياد آر كه ما جان ز شب تار نبرديم  

 سرسبزي آن خرمن گل باد اگر چند 

 از باغ تو جز سرزنش خار نبرديم  

  از چشم تو انداخت اگر نه بي رنگي ام 

 كي خون دلي بود كه در كار نبرديم 

 تا روشني چشم و دل سايه از آن روست  

 از اينه اي منت ديدار نبرديم  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بر سر آتش غم 

 آه كز تاب دل سوخته جان مي سوزد 

 ز آتش دل چه بگويم كه زبان مي سوزد  

 گشود ؟يارب اين رخنه ي دوزخ به رخ ما كه  

 كه زمين در تب و تاب است و زمان مي سوزد  
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 دود برخاست ازين تير كه در سينه نشست  

 مكن اي دوست كه آن دست و كمان مي سوزد  

 مگر اين دشت شقايق دل خونين من است ؟

 كه چنين در غم آن سروروان مي سوزد 

 آتشي در دلم انداخت و عالم بو برد 

  مي سوزد خام پنداشت كه اين عود نهان 

 لذت عشق و وفا بين كه سپند دل من  

 بر سر آتش غم رقص كنان مي سوزد  

 گريه ي ابر بهارش چه مدد خواهد كرد ؟  

 دل سرگشته كه چون برگ خزان مي سوزد  

 سايه خاموش كزين جان پر آتش كه مراست  

 آه را گر بدهم راه جهان مي سوزد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در پرده ي خون 

 ر آمد بيا تا داد عمر رفته بستانيم بها 

 به پاي سرو آزادي سر و دستي برافشانيم  

 به عهد گل زبان سوسن آزاد بگشاييم  

 كه ما خود درد اين خون خوردن خاموش مي دانيم  

 نسيم عطر گردان بوي خون عاشقان دارد  

 بيا تا عطر اين گل در مشام جان بگردانيم  

 ازنينان است شرار ارغوان واخيز خون ن 
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 سمندر وار جان ها بر سر اين شعله بنشانيم  

 جمال سرخ گل در غنچه پنهان است اي بلبل 

 سرودي خوش بخوان كز مژده ي صبحش بخندانيم  

 گلي كز خنده اش گيتي بهشت عدن خواهد شد 

 ز رنگ و بوي او رمزي به گوش دل فروخوانيم  

 سحر كز باغ پيروزي نسيم آرزو خيزد  

 پرچم هاي گلگون كاندر آن شادي برقصانيم چه  

 به دست رنج هر ناممكني ممكن شود آري  

 بيا تا حلقه ي اقبال محرومان بجنبانيم  

 اال اي ساحل اميد سعي عاشقان درياب  

 كه ما كشتي درين توفان به سوداي تو مي رانيم 

 دال در يال آن گلگون گردن تاز چنگ انداز  

  سنگين فرومانيم مبادا كز نشيب اين شب

 شقايق خوش رهي در پرده ي خون مي زند ، سايه  

 چه بي راهيم اگر همخواني اين نغمه نتوانيم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گل افشان خون 

 بلندا سرما كه گر غرق خونش  

 ببيني ، نبيني تو هرگز زبونش  

 سرافراز باد آن درخت همايون  

 كزين سرنگوني نشد سرنگونش  

 ي كه هر چه ش ببري تناور درخت 

 فزون تر بود شاخ و برگ فزونش  

 پي آسمان زد همانا تبرزن  

 كه بر سر فرو ريخت سقف و ستونش  
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 زمين واژگون شد از آن تا نبيند 

 در ايينه ي آسمان واژگونش 

 بلي گوي عهدش بال آزمايد  

 زهي مرد و آن عهد و آن آزمونش

 ز چندي و چوني برون رفت و آخر 

 ندانست كس چند و چونش دريغا  

 خوشا عشق فرزانه ي ما كه ايدون  

 ز مجنون سبق برده صيت جنونش 

 از آن خون كه در چاه شب خورد بنگر  

 سحرگاه لبخند خورشيد گونش 

 خم زلفش آن لعل مي نمايد 

 نگر تا نپيچي سر از رهنمونش  

 بهارا تو از خون او آب خوردي  

 بيا تا ببيني گل افشان خونش  

 سماعي است در بزم او قديسان را  

 دال گوش كن نغمه ي ارغنونش  

 به مانند درياست آن بي كرانه  

 تو موجش نديدي و ديدي سكونش  

 نهنگي ببايد كه با وي بر ايد  

 كجا سايه از عهده ايد برونش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 عزيز تر از جان 

 يارا حقوق صحبت ياران نگاه دار 

 ن نگاه دار باهمرهان وفا كن و پيما 

 در راه عشق گر برود جان ما چه بك 

 اي دل تو آن عزيز تر از جان نگاه دار 

 محتاج يك كرشمه ام اي مايه ي اميد  

 اين عشق را ز آفتت حرمان نگاه دار  

 ما با اميد صبح وصال تو زنده ايم 

 ما را ز هول اين شب هجران نگاه دار  
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 مپسند يوسف من اسير برادران  

  پير كلبه ي احزان نگاه دار پرواي 

 بازم خيال زلف تو ره زد خداي را  

 چشم مرا ز خواب پريشان نگاه دار  

 اي دل اگر چه بي سر و سامان تر از تو نيست  

 چون سايه سر رها كن و سامان نگاه دار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ك اپژو

 دل شكسته ي ما همچو اينه پك است 

 بهاي درنشود گم اگرچه در خك است  

 ز چك پيرهن يوسف آشكارا شد  

 كه دست و ديده ي پكيزه دامنان پك است  

 نگر كه نقش سپيد و سيه رهت نزند  

 كه اين دو اسبه ي ايام سخت چالك است  

 قصور عقل كجا و قياس قامت عشق  

 تو هرقبا كه بدوزي به قدر ادرك است  

 سحر به باغ درآ كز زبان بلبل مست 

 ل چراچك است بگويمت كه گريبان گ 

 رواست گر بگشايد هزار چشمه ي اشك  

 چنين كه داس تو بر شاخه هاي اين تك است  

 ز دوست آنچه كشيدم سزاي دشمن بود  

 فغان ز دوست كه در دشمني چه بي بك است  

 صفاي چشمه ي روشن نگاه دار اي دل  

 اگر چه از همه سو تند باد خاشك است  

 ينه ي من صداي توست كه بر مي زند ز س

 كجايي اي كه جهان از تو پر ز پژوك است  

 غروب و گوشه ي زندان و بانگ مرغ غريب  

 بنال سايه كه هنگام شعر غمنك است 
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 دل حزينم ازين ناله ي نهفته گرفت  

 بيا كه وقت صفيري ز پرده ي رك است  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چراغ صاعقه 

 كو پاي آن كه باز به كوي شما رسم 

 به يري باد صبا رسم آنجا مگر  

 جايي كه قاصدان سحر راه گم كنند  

 من مانده در غروب بيابان كجا رسم 

 در راه عشق او چه سواران كه پي شدند  

 آنگاه من ، پياده ي بي دست و پا رسم ؟

 بانگ غمم كه رفتم و سر كوفتم به كوه  

 ديگر اگر به گوش رسم چون صدا رسم  

  اندوه نامرادي اسكندرم كشد

 چون خضر اگر به چشمه ي آب بقا رسم  

 گفتم ز فيض جام شما كام ما رواست 

 باور نداشتم كه بدين ناروا رسم  

 درد برهنگان جهانم به ره كشيد  

 هرگز نخواستم كه به اسب و قبا رسم  

 مي آمدم كه در شب اين دل گرفتگان  

 چون باد صبح با نفس دلگشا رسم  

 چه ناله هاست بنمايمت كه در دل تنگم  

 چون ناي اگر به همنفسي آشنا رسم  

 مردم در اين خيال و هنوزم اميد هست  

 كĤخر به ديده بوسي آن دل ربا رسم  

 يكي شب چراغ صاعقه گيرم به راه صبح  

 وانگاه همچو رعد به بانگ رسا رسم 
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 چون سايه گرچه در شب تاريك گم شدم 

 در روشناي روز ز هر سو فرا رسم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 در قفس 

 اي برادر عزيز چون تو بسي ست

 در جهان هر كسي عزيز كسي ست 

 هوس روزگار خوارم كرد  

 روز گارست و هر دمش هوسي ست 

 عنكبوت زمانه تا چه تنيد  

 كه عقابي شكسته ي مگسي ست  

 به حساب من و تو هم برسند 

 كه به ديوان ما حسابرسي ست  

 هر نفسي عشق مي كشد ما را  

 چنين عاشقيم تا نفسي ست هم 

 كاروان از روش نخواهد ماند 

 باز راه است و غلغل جرسي ست 

 آستين بر جهان برافشانم  

 گر به دامان دوست دسترسي ست  

 تشنه ي نغمه هاي اوست جهان  

 بلبل ما اگرچه در قفسي ست  

 سايه بس كن كه دردمند ونژند  

 چون تو در بند روزگار بسي ست 
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 به پايداري آن عشق سربلند 

 بود كه بار دگر بشنوم صداي تو را ؟ 

 ببينم آن رخ زيباي دلگشاي تو را ؟ 

 بگيرم آن سر زلف و به روي ديده نهم  

 ببوسم آن سر و چشمان دل رباي تو را  

 ز بعد اين همه تلخي كه مي كشد دل من  

 ببوسم آنلب شيرين جان فزاي تو را  

  دست خواهد داد كي ام مجال كنار تو

 كه غرق بوسه كنم باز دست و پاي تو را  

 مباد روزي چشم من اي چراغ اميد  

 كه خالي از تو ببينم شبي سراي تو را 

 دل گرفته ي من كي چو غنچه باز شود 

 مگر صبا برساند به من هواي تو را  

 چنان تو در دل من جا گرفته اي اي جان 

 ا كههيچ كس نتواند گرفت جاي تو ر

 ز روي خوب تو برخورده ام ، خوشا دل من  

 كه هم عطاي تو را ديد و هم لقاي تو را  

 سزاي خوبي نو بر نيامد از دستم  

 زمانه نيز چه بد مي دهد سزاي تو را  

 به ناز و نعمت باغ بخشت هم ندهم  

 كنار سفره ي نان و پنير و چاي تو را  

 به پايداري آن عشق سربلندم قسم  

 ايه ي تو به سر مي برد وفاي تو را كه س 
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 كهربا

 من نه خود مي روم ، او مرا مي كشد  

 كاو سرگشته را كهربا مي كشد  

 چون گريبان ز چنگش رها مي كنم  

 دامنم را به قهر از قفا مي كشد  

 دست و پا مي زنم مي ربايد سرم  

 سر رها مي كنم دست و پا مي كشد  

 اگر واگذارد مرا گفتم اين عشق  

 گفت اگر واگذارم وفا مي كشد  

 گفتم اين گوش تو خفته زير زبان  

 حرف ناگفته را از خفا مي كشد  

 گفت از آن پيش تر اين مشام نهان  

 بوي انديشه را در هوا مي كشد  

 لذت نان شدن زير دندان او  

 گندمم را سوي آسيا مي كشد  

 سايه ي او شدم چون گريزم ازو ؟ 

 در پي اش مي روم تا كجا مي كشد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خون در جگر 

 دال حالوت آن دل ستان اگر دانيم

 به جان او كه دل از آن او نگردانيم 

 اگر به ماه بر ايد و گر به چاه شود  

 چراغ راه همان شمع شعله ور دانيم  

 حديث غارت دي از درخت پرسيدند  
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 جواب داد كه ما وقت بار و بر دانيم 

 به آب و رنگ خوشت مژده مي دهيم اي گل 

 كه نقش بندي اين خون در جگر دانيم 

 خمار اين شب ساغر شكسته چند كشي ؟ 

 بيا كه ما ره ميخانه ي سحر دانيم  

 زمانه فرصت پروازم از قفس ندهد  

 وگرنه ما هنر رقص بال و پر دانيم  

 خداي را كه دگر جرعه اي از آن مي لعل  

 كه ما قدر اين گوهر دانيم به ما ببخش  

 طريق سايه اگر عاشقي ست عيب مكن  

 ز كارهاي جهان ما همين هنر دانيم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با ني كسايي

 دلم گرفته خدا را تو دلگشايي كن 

 من آمدم به اميدت تو هم خدايي كن  

 به بوي دلكش زلفت كه اين گره بگشاي  

 دل گرفته ي ما بين و دلگشايي كن  

 ي چو اينه دارم نهاده بر سر دست دل 

 ببين به گوشه ي چشمي و خودنمايي كن 

 ز روزگار مياموز بي وفايي را 

 خداي را كه دگر ترك بي وفايي كن  

 بالي كينه ي دشمن كشيده ام اي دوست  

 تو نيز با دل من طاقت آزمايي كن  

 شكايت شب هجران كه مي تواند گت  

 ن حكايت دل ما با ني كسايي ك 
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 بگو به حضرت استاد ما به ياد توايم 

 تو نيز يادي از آن عهد آشنايي كن 

 نواي مجلس عشاق نغمه ي دل ماست  

 بيا و با غزل سايه همنوايي كن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هم پيمان 

 گشاد كار آن دلبند اگر با جان من بودي 

 همانا دادن جان كار بس آسان من بودي 

 ادر جان جدايي كار دشمن بود ورنه اي بر

 من از جان ياورت بودم تو پشتيبان من بودي  

 وفا تا پاي جان اين است پيماني كه ما بستيم  

 در آن عهد وفاداري تو هم پيمان من بودي  

 چو فرزندت مر خواند شهيد راه آزادي  

 چه خواهي گفتنش فردا ؟ كه زندانبان من بودي ؟ 

 ا تو زندانبان من بودي و من زنداني ات ، ام 

 اگر نيكو بينديشي تو هم زندان من بودي  

 عجب كز چانه ي گرمت سخن ناپخته مي ايد 

 نبودي خام اگر با آتش سوزان من بودي  

 در اين زندان من از خون دل خود آب مي خوردم  

 تو هم چون سايه بر اين خوان غم مهمان من بودي  
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 پاييز

 شب هاي مالل آور پاييز است 

 نگام غزل هاي غم انگيز است ه 

 گويي همه غم هاي جهان امشب  

 در زاري اين بارش يكريز است  

 اي مرغ سحر ناله به دل بشكن 

 هنگامه ي آواز شباويز است  

 دورست ازين باغ خزان خورده  

 آن باد فرح بخش كه گلبيز است  

 ساقي سبك آن رطل گران پيش آر  

 ست كاين عمر گران مايه سبك خيز ا 

 خكستر خاموش مبين ما را 

 باز آ كه هنوز آتش ما تيز است  

 اين دست كه در گردن ما كردند  

 هش دار كه با دشنه ي خونريز است  

 برخيز و بزن بر دف رسوايي 

 فسقي كه در اين پرده ي پرهيز است  

 سهل است كه با سايه نياميزند  

 ماييم و همين غم كه خوش آميز است 
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 هنر گام زمان 

 امروز نه آغاز و نه انجام جهان است 

 اي بس غم و شادي كه پس پرده نهان است  

 گر مرد رهي غم مخور از دوري و ديري  

 داني كه رسيدن هنر گام زمان است  

 تو رهرو ديرينه ي سر منزل عشقي 

 بنگر كه ز خون تو به هر گام نشان است  

 رد زود آبي كه بر آسود زمينش بخو 

 دريا شود آن رود كه پيوسته روان است  

 باشد كه يكي هم به نشاني بنشيند  

 بس تير كه در چله ي اين كهنه كمان است  

 از روي تو دل كندنم آموخت زمانه  

 اين ديده از آن روست كه خونابه فشان است  

 دردا و دريغا كه در اين بازي خونين 

 بازيچه ي ايام دل آدميان است  

 دل بر گذر قافله ي الله و گل داشت  

 اين دشت كه پامال سواران خزان است  

 روزي كه بجنبد نفس باد بهاري  

 بيني كه گل و سبزه كران تا به كران است  

 اي كوه تو فرياد من امروز شنيدي  

 دردي ست درين سينه كه همزاد جهان است  

 از داد و داد آن همه گفتند و نكردند  

  قدر فاصله ي دست و زبان است يارب چه 

 خون مي چكد از ديده در اين كنج صبوري 

 اين صبر كه من مي كنم افشردن جان است  

 از راه مرو سايه كه آن گوهر مقصود  

 گنجي ست كه اندر قدم راهروان است 
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 بر آستان وفا 

 كجايي اي كه دلم بي تو در تب و تاب است 

  به چشم بي خواب است چه بس خيال پريشان 

 به سكنان سالمت خبر كه خواهد برد  

 كه باز كشتي ما در ميان غرقاب است  

 ز چشم خويش گرفتم قياس كار جهان  

 كه نقش مردم حق بين هميشه بر آب است  

 به سينه سر محبت نهان كنيد كه باز  

 هزار تير بال در كمين احباب است  

  ما ببين در اينه داري ثبات سينهي

 اگر چه با دل لرزان به سان سيماب است  

 بر آستان وفا سر نهاده ايم و هنوز  

 اگر اميد گشايش بود ازين باب است  

 قدح ز هر كه گرفتم به جز خمار نداشت  

 مريد ساقي خويشم كه باده اش ناب است  

 مدار چشم اميد از چراغدار سپهر  

 سياه گوشه ي زندان چه جاي مهتاب است  

 زمانه كيفر بيداد سخت خواهد داد  

 سزاي رستم بد روز مرگ سهراب است  

 عقاب ها به هوا پر گشاده اند و دريغ  

 كه اين نمايش پرواز نقش در قاب است 

 در آرزوي تو آخر به باد خواهد رفت  

 چنين كه جان پريشان سايه بي تاب است  
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 تنگه 

  فتنه و شور صبر كن اي دل پر غصه در اين

 گرچه از قصه ي ما مي تركد سنگ صبور  

 از جهان هيچ نديديم و عبث عمر گذشت  

 اي دريغا كه ز گهواره رسيديم به گور  

 تو عجب تنگه ي عابركشي اي معبر عشق  

 كه به جز كشته ي عاشق نكند از تو عبور 

 در فروبند برين معركه كه كĤن طبل تهي  

  غوغاي غرور گوش گيتي همه كر كرد ز 

 تيز برخيز ازين مجلس و بگريز چو باد 

 تا غباري ننشيند به تو از اهل قبور  

 مرگ مي بارد ازين دايره ي عجز و عزا  

 شو به ميخانه كه آنجا همه سورست و سرور  

 شعله اي بركش و برخيز ز خكستر خويش 

 زان كه تا پك نسوزي نرسي سايه به نور  
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 ساله عشق هزار 

 كيست كه از دو چشم من در تو نگاه مي كند  

 اينه ي دل مرا همدم آه مي كند  

 شاهد سرمدي تويي وين دل سالخورد من  

 عشق هزار ساله را بر تو گواه مي كند  

 اي مه و مهر روز و شب اينه دار حسن تو  

 حسن ، جمال خويش را در تو نگاه مي كند  

 خسته اي رسد دل به اميد مرهمي كز تو به  

 ناله به كوه مي برد شكوه به ماه مي كند  

 باد خوشي كه مي وزد از سر موج باده ات  

 كوه گران غصه را چون پر كاه مي كند  

 آن كه به رسم كجروان سر ز خط تو مي كشد  

 هر رقمي كه مي زند نامه سياه مي كند  

 مايه ي عيش و خوش دلي در غم اوست سايه جان  

 مش نمي خورد عمر تباه مي كندآن كه غ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صبر و ظفر 

 اي مرغ آشيان وفا خوش خبر بيا 

 با ارمغان قول و غزل از سفر بيا  

 پيك اميد باش و پيام آور بهار  

 همراه بوي گل چو نسيم سحر بيا  

 زان خرمن شكفته ي جان هاي آتشين  

 برگيز خوشه اي و چو گل شعله ور بيا  

 ديدم و گفتم آمدي دوشت به خواب 

 اي خوش ترين خوش آمده بار دگر بيا  

 چون شب به سايه هاي پريشان گريختي  
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 چون آفتاب از همه سو جلوه گر بيا  

 در خك و خون تپيدن اين پهلوان ببين  

 سيمرغ را خبر كن و چون زال زر بيا  

 ما هر دو دوستان قديميم اي عزيز

 ا اين صبر تا نرفته ز كف چون ظفر بي

 بشتاب ناگزير كه ديرست وقت پير  

 اي مژده بخش بخت جوان زودتر بيا  

 اين روزگار تلخ تر از زهر گو برو  

 يعني به كام سايه شبي چون شكر بيا  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقش پرنيان 

 هزار سال درين آرزو توانم بود 

 تو هر چه دير بيايي هنوز باشد زود  

 انم تو سخت ساخته مي ايي و نمي د 

 كه روز آمدنت روزي كه خواهد بود  

 زهي اميد شكيب آفرين كه در غم تو  

 ز عمر خسته ي من هر چه كاست عشق افزود  

 بدان دو ديده كه برخيز و دست خون بگشاي 

 كزين بد آمده راه برون شدي نگشود  

 برون كشيدم از آن ورطه رخت و سود نداشت  

 ود كه بر كرانه ي طوفان نمي توان آس 

 دلي به دست تو داديم و اين ندانستيم 

 كه دشنه هاست در آن آستين خون آلود  

 چه نقش مي زند اين پير پرنيان انديش  

 كه بس گره ز دل و جان سايه بست و گشود  
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 مرغ چمن آتش

 اي عشق تو ما را به كجا مي كشي اي عشق 

 جز محنت و غم نيستي ، اما خوشي اي عشق  

 اين شوري و شيريني من خود ز لب توست  

 صد بار مرا مي پزي و مي چشي اي عشق  

 چون زر همه در حسرت مس گشتنم امروز  

 تا باز تو دستي به سر من مي كشي اي عشق  

 دين و دل و حسن و هنر و دولت و دانش  

 چندان كه نگه مي كنمت هر ششي اي عشق  

 رخساره ي مردان نگر آراسته ي خون 

 هنگامه ي حسن است چرا خامشي اي عشق  

 آواز خوشت بوي دل سوخته دارد 

 پيداست كه مرغ چمن آتش اي عشق  

 بگذار كه چون سايه هنوزت بگدازند  

 از بوته ي ايام چه غم ؟ بي غشي اي عشق  
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 جان اي ساقي 

 چيست آن در لب شيرين تو ؟ اي ساقي 

  اي ساقي بستان جانم و آنمن بچشان 

 باده پيش آر كه در پاي تو در خواهم باخت  

 حاصل كارگه كون و مكان اي ساقي  

 درد هجران عزيزان به جهان چند كشيدم  

 همه رفتند ، خدا را تو بمان اي ساقي  

 تا سرانجام دل خون شده چون خواهد بود 

 سرنوشتي ز خط جام بخوان اي ساقي  

 ي لرزد دور كجدار و مريز است و دلم م 

 چون توان زيست چنين دل نگران اي ساقي 

 نه دلي ماند و نه ديني ز پي غارت عشق  

 آه ازين فتنه كه برخاست ، امان اي ساقي  

 رستمي بر سر سهراب يلي مي گريد  

 نوشداروي اميدي برسان اي ساقي  

 چشم مستت چه طلب مي كند از سايه ؟ بگو  

 ي به فداي لب شيرين تو جان اي ساق 
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 انتظار 

 باز اي دلبرا كه دلم بي قرار توست 

 وين جان بر لب آمده در انتظار توست  

 در دست اين خمار غمم هيچ چاره نيست  

 جز باده اي كه در قدح غمگسار توست  

 ساقي به دست باش كه اين مست مي پرست  

 چون خم ز پا نشست و هنوزش خمار توست  

 فته ست و زين ميان هر سوي موج فتنه گر 

 آسايشي كه هست مرا در كنار توست  

 سيري مباد سوخته ي تشنه كام را 

 تا جرعه نوش چشمه ي شيرين گوار توست  

 بي چاره دل كه غارت عشقش به باد داد  

 اي ديده خون ببار كه اين فتنه كار توست  

 هرگز ز دل اميد گل آوردنم نرفت  

 ر توست اين شاخ خشك زنده به بوي بها

 اي سايه صبر كن كه برايد به كام دل  

 آن آرزو كه در دل اميدوار توست 
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 راهزن 

 همه آفاق گرفته ست صداي سخنم 

 تو ازين طرف نبندي كه ببندي دهنم  

 راست در قصد سر و چشم كج اندازان 

 نه عجب گر بهراسند ز تيغ سخنم  

 آستيني نگرفتم كه ببوسم دستي  

 بوسه گر دست دهد بر قدم دوست زنم  

 باش تا يوسفم از چاه بر ايد بر گاه  

 كاورد روشني ديده از آن پيرهنم  

 نتوان عشق فرزانه به افسانه فريفت 

 من به هيچ ايه و افسون دل ازو برنكنم  

 نه چراغي ست دل من كه به بادي ميرد  

 دم به دم تازه شود آتش عشق گهنم 

 روز خوش آوازه كه باز برس اي موكب نو 

 زحمت زاغ زمستان ببري از چمنم  

 شعرم به دل دوست نشسته ست و خوش است ! سايه  

 كاروان برده به منزل ، چه غم از راهزنم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهي و آهي 

 پيش ساز تو من از سخر سخن دم نزنم 

 كه بياني چو زبان تو ندارد سخنم  
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  پرده ي راست ره مگردان و نگه دار همين 

 تا من از راز سپهرت گرهي باز كنم  

 صبر كن اي دل غم ديده كه چون پير حزين  

 عاقبت مژده ي نصرت رسد از پيرهنم  

 چه غريبانه تو با ياد وطن مي نالي 

 من چه گويم كه غريب است دلم در وطنم 

 همه مرغان هم آواز پركنده شدند  

  آه ازين باد بالخيز كه زد در چمنم 

 شعر من با مدد ساز تو آوازي داشت  

 كي بود باز كه شوري به جهان درفكنم  

 ني جدا زان لب و دندان چه نوايي دارد ؟ 

 من ز بي هم نفسي ناله به دل مي شكنم  

 بي تو ديگر غزل سايه ندارد لطفي 

 باز راهي بزن اي دوست كه آهي بزنم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زاد راه 

 واه من است نيامزند لبت جان بوسه خ

 نگاه كن به نيازي كه در نگاه من است  

 ز ديده پرتو عشق ار برون زند چه كنم  

 دلي چو اينه دارم همين گناه من است  

 بماند آن كه به اميد راه توشه رود 

 منم كه ذوق جمال تو زاد راه من است  

 ز سوز سينه ي صاحبدالن مگردان روي 

 ست كه روشنايي ايينه ات ز آه من ا 

 مرا به مجلس كورام كه كرد اينه دار ؟ 

 شكست كار من از عقل روسياه من است  

 ز نيش مار چه نالم چو دست بردم پيش 
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 خالف طينت او نيست، اشتباه من است 

 گرفت دست دل خون فشان و خندان گفت  

 خراب غارت عشق است و دادخواه من است  

 به زير سايه ي زلف تو آمده ست دلم  

 غم بگوي كه اين خسته در پناه من است به  

 ز حسن پرس كه در روي تو به سايه چه گفت  

 جالل شعر تو هم جلوه اي ز جاه من است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گنج گم شده 
 هواي روي تو دارم نمي گذارندم  

 مگر به كوي تو اين ابرها ببارندم 

 مرا كه مست توام اين خمار خواهد كشت  

 ست كه مي سپارندم نگاه كن كه به د 

 مگر در اين شب دير انتظار عاشق كش

 به وعده هاي وصال تو زنده دارندم 

 غم نمي خورد ايام و جاي رنجش نيست  

 هزار شكر كه بي غم نمي گذارندم  

 سري به سينه فرو برده ام مگر روزي

 چو گنج گم شده زين كنج غم برآرندم 

 چه بك اگر به دل بي غمان نبردم راه  

 م شكسته دالنم كه مي گسارندم غ 

 من آن ستاره ي شب زنده دار اميدم  

 كه عاشقان تو تا روز مي شمارندم  

 چه جاي خواب كه هر شب محصالن فراق  
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 خيال روي تو بر ديده مي گمارندم  

 هنوز دست نشسته ست غم ز خون دلم  

 چه نقش هاي كه ازين دست مي نگارندم  

 ايه خواهد كرد كدام مست ، مي از خون س 

 كه همچو خوشه ي انگور مي فشارندم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روشن گويا 

 ديري ست كه از روي دل آراي تو دوريم 

 محتاج بيان نيست كه مشتاق حضوريم  

 تاريك و تهي پشت و پس اينه مانديم  

 هر چند كه همسايه ي آن چشمه ي نوريم  

 خورشيد كجا تابد از اين دامگه مرگ  

  اميد سحري زين شب گوريم باطل به

 زين قصه ي پر غصه عجب نيست شكستن 

 هر چند كه با حوصله ي سنگ صبوريم 

 گنجي ست غم عشق كه در زير سرماست  

 زاري مكن اي دوست اگر بي زر و زوريم  

 با همت واال كه برد منت فردوس ؟ 

 از حور چه گويي كه نه از اهل قصوريم 

 كسش نيست او پيل دماني ست كه پرواي  

 ماييم كه در پاي وي افتاده چو موريم  

 آن روشن گويا به دل سوخته ي ماست  

 چرا در طلب آتش طوريم ! اي سايه  
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 مرگ دوباره 

 در هفت آسمان جو نداري ستاره اي 

 اي دل كجا روي كه بود راه چاره اي  

 حالي نماند تا بزني فالي اي رفيق  

 ني استخاره اي خيي كجاست تا بك 

 هر پاره ي دلم لب زخمي ست خون فشان 

 جز خون چه مي رود ز دل پاره پاره اي  

 از موج خيز حادثه ها مأمني نماند 

 كشتي كجا برم به اميد كناره اي  

 ديدار دلفروز تو عمر دوباره بود  

 اينك شب جدايي و مرگ دوباره اي  

 از چين ابروي تو دلم شور مي زند 

 يغ كج به خون كه دارد اشاره اي كاين ت 

 گر نيست تاب سوختنت گرد ما مگرد  

 كĤتش زند به خرمن هستي شراره اي  

 در بحر ما هر اينه جز بيم غرق نيست  

 آن به كزين ميانه بگيري كناره اي 

 اي ابر غم ببار و دل از گريه باز كن 

 ماييم و سرگذشت شب بي ستاره اي  
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 در اوج آرزو

 ذار تا ازين شب دشوار بگذريم بگ

 رود رونده سينه و سر مي زند به سنگ 

 يعني بيا كه ره بگشاييم و بگذريم  

 لعلي چكيده از دل ما بود و ياوه گشت 

 خون مي خوريم باز كه بازش بپروريم 

 اي روشن از جمال تو ايينه ي خيال 

 بنماي رخ كه در نظرت نيز بنگريم  

 دگان كه ما درياب بال خسته ي جوين 

 در اوج آرزو به هواي تو مي پريم  

 پيمان شكن به راه ضاللت سپرده به  

 ما جز طريق عهد و وفاي تو نسپريم  

 آن روز خوش كجاست كه از طالع بلند  

 بر هر كرانه پرتو مهرش بگستريم 

 بي روشني پديد نيايد بهاي در 

 در ظلمت زمانه كه داند چه گوهريم  

 خاتم خورشيد نقش اوست آن لعل را كه  

 دستي به خون دل ببريم و بر آوريم  

 ماييم سايه كز تك اين دره ي كبود  

 خورشيد را به قله ي زرفام مي بريم  
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 مهرگيا 

 اي ماه شبي مونس خلوتگه ما باش 

 در اينه ي اهل نظر چهره نما باش  

 كار دل ما بين كه گره در گره افتاد  

 و بنشين ، كارگشا باشگيسو بگشا  

 جامي ز لب خويش به مستان غمت بخش  

 گو كام دل سوخته اي چند روا باش  

 اي روح مسيحا نفسي درني ما دم 

 در سينه ياين خالي خاموش نوا باش  

 چشمم چو قدح بر لب نوشت نگران است 

 اي ساقي سرمست شبي نيز مرا باش  

 مستيم و ندانيم شب از چند گذشته ست  

 ركن قدحي ديگر و بي چون و چرا باش پ 

 اي دل ز سر زلف بتان كار بياموز  

 با اين همه زنجير به رقص اي و رها باش  

 چون خال كه بر كنج لب يار خوش افتاد  

 اي نكته تو هم در دهن دوست بجا باش 

 ايينه ي ما زنگ كدورت نپذيرد 

 اي غم به رخ سايه سرشكي ز صفا باش  

 اروي دل از تو بجويند تا زنده دالن د

 اي شعر دل انگيز همان مهرگيا باش  
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 خورشيد پرستان 

 خورشيد پرستان رخ آه ماه نديدند  

 دل ياوه نهادند كه دلخواه نديدند  

 هر كس دم ازو مي زند و اين همه دستان  

 زان روست كه در پرده ي او راه نديدند  

 يست شرح غم دل سوختگان كار سخن ن 

 زين سوز نهان خلق به جز آه نديدند  

 امروز عزيز همه عالم شدي اما  

 اي يوسف من حال تو در چاه نديدند  

 از خون شفق خنده گشايد گل خورشيد  

 آن شب شدگان بين كه سحرگاه نديدند  

 رندان نبريدند دل از دست درازي  

 تا زلف تو را اين همه كوتاه نديدند 

 مردان شرف مرد آزادگي آموز كه  

 در جلوه ي حسن و هنر و جاده نديدند  

 هر گوشه ز گنج ازلي يافت نصيبي  

 جاي غم او جز دل آگاه نديدند  

 چون سايه بپوشان دل خود كاينه داران  

 جز گرد در اين كهنه گذرگاه نديدند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 غريبانه 

 بگرديد ، بگرديد ، درين خانه بگرديد 

 ، غريبانه بگرديد ديرن خانه غريبند  

 يكي مرغ چمن بود كه جفت دل من بود 

 جهان النه ي او نيتس پي النه بگرديد  

 يكي ساقي مست است پس پرده نشسته ست  

 قدح پيش فرستاد كه مستانه بگرديد  

 يكي لذت مستي ست ، نهان زير لب كيست ؟ 

 ازين دست بدان دست چو پيمانه بگرديد  
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 اغ دل من خورد يكي مرغ غريب است كه ب 

 به دامش نتوان يافت ، پي دانه بگرديد  

 نسيم نفس دوست به من خورد و چه خوشبوست  

 همين جاست ، همين جاس ، همه خانه بگرديد  

 نوايي نشنيده ست كه از خويش رميده ست  

 به غوغاش مخوانيد ، خموشانه بگرديد  

 سرشكي كه بر آن خك فشانديم بن تك 

 ب است ، به خمخانه بگرديد در اين جوش شرا 

 چه شيرين و چه خوشبوست ، كجا خوابگه اوست ؟ 

 پي آن گل پر نوش چو پروانه بگرديد  

 بر آن عق بخنديد كه عشقش نپسنديد  

 در اين حلقه ي زنجير چو ديوانه بگرديد  

 درين كنج غم آباد نشانش نتوان ديد  

 اگر طالب گنجيد به ويرانه بگرديد  

 ميد اگر هست شماييد كليد در ا 

 درين قفل كهن سنگ چچو دندانه بگرديد  

 رخ از سايه نهفته ست ، به افسون كه خفته ست ؟ 

 به خوابش نتوان ديد ، به افسانه بگرديد  

 تن او به تنم خورد ، مرا برد ، مرا برد  

 گرم باز نياورد ، به شكرانه بگرديد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غم پرست 

  ز دست مي رود تو مي روي و دل 

 مرو كه با تو هر چه هست مي رود  
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 دلي شكستي و به هفت آسمان  

 هنوز بانگ اين شكست مي رود  

 كجا توان گريخت زين بالي عشق  

 كه بر سر من از الست مي رود  

 نمي خورد غم خمار عاشقان 

 كه جام ما شكست و مست مي رود  

 از آن فراز و اين فرود غم مخور  

 ر بلند و پست مي رود زمانه ب 

 بيا كه جان سايه بي غمت مباد  

 وگرنه جان غم پرست مي رود  

 شب غم تو نيز بگذرد ولي  

 درين ميان دلي ز دست مي رود  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درست شكسته 

 شكسته وارم و دارم دلي درست هنوز  

 وفا نگر كه دلم پاي بست توست هنوز

 قي به هيچ جام دگر نيست حاجت اي سا 

 كه مست مستم از آن جرعه ي نخست هنوز

 چنين نشسته بع خكم مبين كه در طلبت

 سمند همت ما چابكاست و چست هنوز 

 به آب عشق توان شست پك دست از جان  

 چه عاشق است كه دست از جهان نشست هنوز 

 ز كار ديده و دل سايه بر مدار اميد  

 گلي اگرچه ازين اشك و خون نرست هنوز  
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 سماع سرد 

 درين سراي بي كسي اگر سري در آمدي  

 هزار كاروان دل ز هر دري در آمدي  

 ز بس كه بال زد دلم به سينه در هواي تو  

 اگر دهان گشودمي كبوتري در آمدي  

 سماع سرد بي غمان خمار ما نمي برد  

 به سان شعله كاشكي قلندري در آمدي  

  خوشا هواي آن حريف و آه آتشين او

 كه هر نفس ز سينه اش سمندري در آمدي  

 يكي نبود ازين ميان كه تير بر هدف زند  

 دريغ اگر كمان كشي دالوري در آمدي 

 اگر به قصد خون من نبود دست غم چرا  

 از آستين عشق او چون خنجري در آمدي  

 فروخليد در دلم غمي كه نيست مرهمش  

 اگر نه خار او بدي به نشتري در آمدي 

 شب سياه اينه ز عكس آرزو تهي ست 

 چه بودي از پري رخي ز چادري در آمدي 

 سرشك سايه ياوه شد درين كوير سوخته  

 اگر زمانه خواستي چه گوهري در آمدي  
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 غزل تن 

 تن تو مطلع تابان روشنايي هاست  

 اگر روان تو زيباست از تن زيباست  

 بع شگفت حادثه اي نادر ست معجزه ط 

 كه در سراچه ي تركيب چون تويي آراست  

 نه تاب تن كه برون مي زند ز پيراهن  

 كه از زالل تنت جان روشنت پيداست  

 كه اين چراغ در ايينه ي تو روشن كرد؟

 كه آسمان و زمين غرق نور آن سيماست  

 ز باغ روي تو صد سرخ گل چرا ندمد  

 كه آب و رنگ بهارت روانه در رگ هاست  

 گر ز جان غزل آفريده اند تنت م 

 كه طبع تازه پرستم چنين بر او شيداست  

 نه چشم و دل كه فرومانده در گريبانت  

 كه روح شيفته ي آن دو مصرع شيواست 

 نگاه من ز ميانت فرو نمي ايد  

 هزار نكته ي باريك تر ز مو اينجاست 

 حريف وسعت عشق تو سينه ي سايه ست  

 دار او درياست چو آفتاب كه ايينه  
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 رنج ديرينه  

 حاصلي از هنر عشق تو جز حرمان نيست 

 آه ازين درد كه جز مرگ منش درمان نيست 

 اين همه رنج كشيديم و نمي دانستيم  

 كه بالهاي وصال تو كم از هجران نيست  

 آنچنان سوخته اين خك بلكش كه دگر 

 انتظار مددي از كرم باران نيتس 

 اي تو طمع بستم و عمر از كف رفت به وف

 آنخطا را به حقيقت كم ازين تاوان نيست  

 اين چه تيغ است كه در هر رگ من زخمي ازوست  

 گر بگويم كه تو در خون مني بهتان نيست  

 رنج ديرينه ي انسان به مداوا نرسيد  

 علت آن است كه بيمار و طبيب انسان نيست  

 ون شمع صبر بر داغ دل سوخته بايد چ 

 اليق صحبت بزم تو شدن آسان نيست  

 تب و تاب غم عشقت دل دريا طلبد

 هر تنك حوصله را طاقت اين توفان نيست 

 سايه صد عمر در اين قصه به سر رفت و هنوز 

 ماجراي من و معشوق مرا پايان نيست  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايينه ي عيب نما 

 رفتي اي جان و ندانيم كه جاي تو كجاست 

 وان كجايي و نواي تو كجاست مرغ شبخ 

 آن چه بيگانگي و اين چه غريبي ست كه نيست  

 آشنايي كه بپرسيم سراي تو كجاست  

 چه شد آن مهر و وفايي كه من آموختمت  

 عهد ما با تو نه اين بود ، وفاي تو كجاست 

 مردم ديده ي صاحب نظران جاي تو بود  
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 اينك اي جان نگران باش كه جاي تو كجاست

  پريشانم ازين فكر پريشان شب و روز چه

 كه شب و روز كجايي و كجاي تو كجاست  

 هنر خويش به دنيا نفروشي زنهار  

 گوهري در همه عالم به بهاي تو كجاست  

 چه كني بندگي دولت دنيا ؟ اي كاش 

 به خود ايي و ببيني كه خداي تو كجاست  

 گرچه مشاطه ي حسنت بهصد ايين آراست  

 ه ي عيب نماي تو كجاست صنما اين 

 زير سرپنجه ي گرگيم و جگرها خون است 

 اي شبان دل ما ناله ي ناي تو كجاست  

 كوه ازين قصه ي پر غصه به فرياد آمد  

 آه و آه از دل سنگ تو ، صداي تو كجاست  

 دل ز غم هاي گلوگير گره در گره است  

 سايه آن زمزمه ي گريه گشاي تو كجاست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شب هاي ناباور ازين

 من آن صبحم كه ناگاهان چو آتش در شب افتادم  

 بيا اي چشم روشن بين كه خورشيدي عجب زادم 

 ز هر چك گريبانم چراغي تازه مي تابد 

 كه در پيراهن خود آذرخش آسا درافتادم  

 چو از هر ذره ي من آفتابي نو به چرخ آمد  

 چه بك از آتش دوران كه خواهد داد بر بادم 

 تنم افتاده خونين زير اين آوار شب ، اما 

 دري زين دخمه سوي خانه ي خورشيد بگشادم  

 اال اي صبح آزادي به ياد آور در آن شادي  

 كزين شب هاي ناباور منت آواز مي دادم  

 در آن وري و بد حالي نبودم از رخت خالي  

 به دل مي ديدمت وز جان سالمت مي فرستادم  
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 قشي بر آرد لعل پيروزت سزد كز خون من ن

 كه من بر درج دل مهري به جز مهر تو ننهادم  

 به جز دام سر زلفت كه آرام دل سايه ست 

 به بندي تن نخواهد داد هرگز جان آزادم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبگرد 

 بر آستان تو دل پايمال صد دردست  

 ببين كه دست غمت بر سرم چه آوردست 

 يغ هواي باغ گل سرخ داشتيم و در

 كه بلبالن همه زارند و برگ ها زردست  

 شب است و اينه خواب سپيده مي بيند  

 بيا كه روز خوش ما خيال پروردست 

 دهان غنچه فروبسته ماند در شب باغ 

 كه صبح خنده گشا روي ازو نهان كردست  

 چه ها كه بر سر ما رفت و كس نزد آهي  

 به مردمي كه جهان سخت ناجوانمردست  

 وز دل نفسي آتشين بر آراي عشق به س 

 كه سينه ها سيه از روزگار دم سردست  

 غم تو با دل من پنجه درفكند و رواست 

 كه اين دلير به بازوي آن هماوردست  

 دال منال و ببين هستي يگانه ي عشق 

 كه آسمان و زمين با من و تو همدردست 

 ز خواب زلف سياهت چه دم زنم كه هنوز  

 يشان ز فكر شبگردست خيال سايه پر

 

93



 

 

 

 

 غروب چمن 

 با اين غروب از غم سبز چمن بگو  

 اندوه سبزه هاي پريشان به من بگو  

 انديشه هاي سوخته ي ارغوان بين  

 رمز خيال سوختگان بي سخن بگو  

 آن شد كه سر به شانه ي شمشاد مي گذاشت  

 آغوش خك و بي كسي نسترن بگو  

 پير شوق جوانه رفت ز ياد درخت 

 اي باد نوبهار ز عهد كهن بگو 

 آن آب رفته باز نيايد به جوي خشك  

 با چشم تر ز تشنگي ياسمن بگو  

 از ساقيان بزم طربخانه ي صبوح  

 با خامشان غمزده ي انجمن بگو  

 زان مژده گو كه صد گل سوري به سينه داشت  

 وين موج خون كه مي زندش در دهن بگو  

  بر آب زد سرو شكسته نقش دل ما 

 اين ماجرا به اينه ي دل شكن بگو 

 آن سرخ و سبز سايه بنفش و كبود شد 

 سرو سياه من ز غروب چمن بگو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گوشمال پنجه ي عشق 

 خداي را كه چو ياران نيمه را مرو  

 تو نور ديده ي مايي به هر نگاه مرو 
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 تو را كه چون جگر غنچه جان گل رنگ است  

 پيدان دل سياه مرو به جمع جامه س 

 به زير خرقه ي رنگين چه دام ها دارند  

 تو مرغ زيركي اي جان به خانقاه مرو  

 مريد پير دل خويش باش اي درويش

 وز او به بندگي هيچ پادشاه مرو  

 مباد كز در ميخانه روي برتابي  

 تو تاب توبه نداري به اشتباه مرو 

 چو راست كرد تو را گوشمال پنجه ي عشق 

 به زخمه اي كه غمت مي زند ز راه مرو  

 هنر به دست تو زد بوسه ، قدر خود بشناس  

 به دست بوسي اين بندگان جاه مرو 

 گناه عقده ي اشكم به گردن غم توست  

 به خون گوشه نشينان بي گناه مرو 

 چراغ روشن شب هاي روزگار تويي 

 مرو ز اينه ي چشم سايه ، آه مرو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د سراي سرو

 دگر نگاه مگردان در آسمان كبود 

 كبوتران تو پر خسته آمدند فرود  

 به هر چه مي نگرم با دريغ و بدرود است  

 شد آن زمان كه جهان جمله مژده بود و درود  

 دريغ عهد شكر خواب و روزگار شباب 

 چنان گذشت كه انگار هر چه بود نبود 

 چه نقش ها كه به خون جگر زديم و دريغ 

 آن پرند نگارين نه تار ماند و نه پود كز  

 سخن به سينه ي تنگم نمي زند چنگي 

 كه گور گريه ي خاموش شد سراي سرود  

 چه رفت بر سر آن شهسوار دشت شفق 
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 كه خون همي چكد از سم اين سمند كبود  

 بود كه خرمن خكسترش به باد رود 

 چو تنگ شد نفس آتش از تباهي دود 

 ماند از رفتار مباد سايه كه جانت ب

 كه در روندگي دايم است هستي رود  

 تو را كه گوش دل است و زبان جان خوش باش  

 كه نازكان جهان راست با تو گفت و شنود  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سياه و سپيد 

 شبي رسيد كه در آرزوي صبح اميد  

 هزار عمر دگر بايد انتظار كشيد  

 در آسمان سحر ايستاده بود گمان  

 اه كرد مرا آسمان بي خورشيد سي 

 هزار سال ز من دور شدستاره ي صبح 

 ببين كزين شب طلمت جهان چه خواهد ديد 

 دريغ جان فرورفتگان اين دريا  

 كه رفت در سر سوداي صيد مرواريد  

 نبود در صدفي آن گوهر كه مي جستيم  

 صفاي اشك تو باد اي خراب گنج اميد 

  سودا داد ندانم آن كه دل و دين ما به

 بهاي آن چه گرفت و به جاي آن چه خريد  

 سياه دستي آنساقي منافق بين  
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 كه زهر ريخت به جام كسان به جاي نبيد  

 سزاست گر برود رود خون ز سينه ي دوست  

 كه برق دشنه ي دشمن نديد و دست پليد  

 چه نقش باختي اي روزگار رنگ آميز 

 پيد كه اين سپيد سيه گشت و آن سياه س 

 كجاست آن كه دگر ره صالي عشق زند  

 كه جان ماست گروگان آن نوا و نويد 

 بيا كه طبع جهان ناگزير اين عشق است 

 به جادويي نتوان كشت آتش جاويد 

 روان سياه كه ايينه دار خورشيد است  

 ببين كه از شب عمرش سپيده اي ندميد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چندمين هزار اميد بني آدم 

 كه مژده بخش دل خرم است اينگفتم  

 مست از درم در آمد و ديدم غم است اين 

 گر چشم باغ گريه ي تاريك من نديد  

 اي گل ز بي ستارگي شبنم است اين  

 پروانه بال و پر زد و در دام خوش خفت  

 پايان شام پيله ي ابريشم است اين  

 باز اين چه ابر بود كه ما را فرو گرفت 

 رفتگي عالم است اين تنها نه من ، گ 

 اي دست برده در دل و دينم چه مي كني 

 جانم بسوختي و هنوزت كم است اين  

 آه از غمت كه زخمه ي بي راه مي زني  

 اي چنگي زمانه چه زير و بم است اين  

 يك دم نگاه كن كه چه بر باد مي دهي  
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 چندمين هزار اميد بني آدم است اين  

  غم گرفت گفتي كه شعر سايه دگر رنگ

 آري سياه جامه ي صد ماتم است اين  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 هست اي ساقي 

 شكوه جام جهان بين شكست اي ساقي

 نماند جز من و چشم تو مست اي ساقي 

 من شكسته سبو چاره از كجا جويم  

 كه سنگ فتنه سر خم شكست اي ساقي 

 صفاي خاطر دردي كشان ببين كه هنوز 

  يز داشت نكشيدند دست اي ساق

 ز رنگ خون دل ما كه آب روي تو بود  

 چه نقش ها كه به دل مي نشست اي ساقي  

 درين دو دم مددي كن مگر كه برگذريم 

 به سر بلندي ازين دير پست اي ساقي  

 شبي كه ساغرت از مي پر است و وقت خوش است  

 بزن به شادي اين غم پرست اي ساق ي 

 هنوزچه خون كه مي رود اينجا ز پاي خسته  

 مگو كه مرد رهي نيست ، هست اي ساقي 

 روا مدار كه پيوسته دل شكسته بود  

 دلي كه سايه به زلف تو بست اي ساقي  
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 كمند مهر  

 چو شبروان سرآسيمه ، گرد خانه مگرد  

 تو خود بهانه ي خويشي پي بهانه مگرد  

 تو نور ديده ي مايي به جاي خويش در اي  

 م بيگانه گرد خانه مگرد چنين چو مرد 

 تويي كه خانه خدايي بيا و خود را باش  

 برون در منشين و بر آستانه مگرد  

 زمانه گشت و دگر بر مدار بي مهري ست 

 تو بر مدار دل از مهر و چون زمانه مگرد  

 چو تير گذشتي ز هفت پرده ي چشم

 كنون كه در بن جاني پي نشانه مگرد  

 دام دايره اي ست بهوش باش كه هرنقطه  

 تو در هواي رهايي درين ميانه مگرد  

 كمند مهر نكردي ز گيسوان بلند  

 دگر به گرد سر من چو تازيانه مگرد 

 تو شعر گمشده ي سايه اي ، شناختمت  

 به سايه روشن مهتاب خامشانه مگرد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چشمه ي خارا 
 اي عشق مشو در خط خلق ندانندت  

 واندن نتوانندت تو حرف معمايي خ 
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 بيگانه گرت خواند چون خويشتنت داند

 خوش باش و كرامت دان كز خويش برانندت  

 درد تو سرشت توست درمان ز كه خواهي جست

 تو دام خودي اي دل تا چون برهانندت 

 از بزم سيه دستان هرگز قدحي مستان 

 زهر است اگر آبي در كام چكانندت  

 ي گيسو در گردنت از هر سو پيچيده غم 

 تا در شب سرگردان هر سو بكشانندت 

 تو آب گوارايي جوشيده ز خارايي 

 اي چشمه مكن تلخي ور زهر چشانندت 

 يك عمر غمت خوردم تا در برت آوردم 

 گر جان بدهند اي غم از من نستانندت  

 گر دست بيفشانند بر سايه ، نمي دانند  

 جان تو كه ارزاني گر جان بفشانندت  

  پركنده عالم ز تو كنده چون مشك 

 گر نافه نهان داري از بوي بدانندت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هم آشيان 

 هنوز عشق تو اميد بخش جان من است 

 خوشا غمي كه ازو شادي جهان من است 

 چه شكر گويمت اي هستي يگانه ي عشق 
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 كه سوز سينه يخورشيد در زبان من است 

 اگر چه فرصت عمرم ز دست رفت بيا  

 كه همچنان به رهت چشم خون فشان من است  

 نمي رود ز سرم اين خيال خون آلود  

 كه داس حادثه در قصد ارغوان من است  

 بيا بيا كه درين ظلمت دروغ و ريا  

 فروغ روي تو آرايش روان من است  

 حكايت غم ديرين به عشق گفتم ، گفت 

 هنوز اين همه آغاز داستان من است  

 تويي اي دل نشسته به خون بدين نشان كه  

 بمان كه تير امان تو در كمان من است  

 اگر ز ورطه بترسي چه طرف خواهي بست 

 ز طرفه ها كه درين بحر بي كران من است 

 زمان به دست پريشاني اش نخواهد داد  

 دلي كه در گرو حسن جاودان من است  

 به شادي غزل سايه نوش و بخشش عشق  

 م هم آشيان من است كه مرغ خوش سخن غ 

 

 

 

 

 

 

 با سينه سردان 

 منشين چنين زار و حزين چون روي زردان  

 شعري بخوان ، سازي بزن ، جامي بگردان  

 ره دور و فرصت دير ، اما شوق ديدار  

 منزل به منزل مي رود با رهنوردان  

 من بر همان عهدم كه با زلف تو بستم  

 پيمان شكستن نيست در ايين مردان  

 گر رهرو عشقي تو پاس ره نگه دار  

 باهللا كه بيزارست ره زين هرزه گردان  

 صد دوزخ اينجا بفشرد آري عجب نيست  

 گر در نگيرد آتشت با سينه سردان  

 آن كو به دل دردي ندارد آدمي نيست

 بيزارم از بازار اين بي هيچ دردان  

 آري هنر بي عيب حرمان نيست ليكن  
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 ز پيش هنردان محروم تر برگشتم ا 

 با تلخكامي صبر كن اي جان شيرين  

 داني كه دنيا زهر دارد در شكردان  

 گردن رها كن سايه از بند تعلق  

 تا وارهي از چنبر اين چرخ گردان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خواب 

 بخت اگر بيدار باشد خواب بردارد مرا 

 يكسر از بستر در آغوش تو بگذارد مرا 

 ي پايان غم از چه دريا آمدم با ابر ب 

 كاسمان عمري ست تا يكريز مي بارد مرا  

 آخرين پيمانه ي شبگير اين خمخانه ام  

 تا كدامين مست درد آشام بگسارد مرا  

 گنج بي قدرم به دست روزگار مرده دوست  

 آن گهم داند كه خود در خك بسپارد مرا  

 گرچه مرگم پيش تر از فرصت ديدار توست 

 ده مي دارد مرا همچنان شوق وصالت زن 

 سينه ي صافي گفتم پيش چشم روزگار  

 تا درين ايينه هر كسي خود چه انگارد مرا  

 سايه گر خود در هوايت خك گردد بك نيست 

 عاقبت روزي به كويت باد مي آرد كرا 

 ياد آن فرزانه ي آزرده خاطر خوش كه گفت  

 خامشي جستم كه حاسد مرده پندارد مرا  
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 غزل كهنه 

 ندانمت كه چو اين ماجرا تمام كني  

 ازين سراي كهن راهي كجام كني  

 درين جهان غريبم از آن رها كردي 

 كه با هزار غم و درد آشنام كني 

 بسم نواي خوش آموختي و آخر عمر 

 صالح كار چه ديدي كه بي نوام كني  

 چنين عبث نگهم داشتي به عمر دراز 

 جدام كني كه از مالزمت همرهان  

 تو خود هر اينه جز اشك و خون نخواهي ديد 

 گرت هواست كه جام جهان نمام كني  

 مرا كه گنج دو عالم بهاي مويي نيست  

 به يك پشيز نيرزم اگر بهام كني 

 زمانه كرد و نشد ، دست جور رنجه مكن  

 به صد جفا نتواني كه بي وفام كني  

 هزار نقش نوم در ضمير مي آمد  

 واستي كه چو سايه غزل سرام كني تو خ 

 لب تو نقطه ي پايان ماجراي من است  

 بيا كه اين غزل كهنه را تمام كني  
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 سرگذشت چمن 

 ز سرگذشت چمن دل به درد مي ايد  

 ببند پنجره را باد سرد مي ايد  

 دريغ باغ گل سرخ من كه در غم او  

 همه زمين و زمان زار و زرد مي ايد  

 مي رود ز دل من صفاي صورت عشق ن 

 و گر بر اينه باران گرد مي ايد  

 به شاهراه طلب نيست بيم گمراهي  

 كه راه با قدم رهنورد مي ايد 

 تو مرد باش و مينديش از گراني درد 

 هميشه درد به سروقت مرد مي ايد 

 دگر به سوز دل عاشقان كه خواهد خواند 

 د دلم ز ناله ي بلبل به درد مي اي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درد 

 حكايت از چه كنم سينه سينه درد اينجاست  

 هزار شعله ي سوزان و آه سرد اينجاست  

 نگاه كن كه ز هر بيشه در قفس شيري ست  

 بلوچ و كرد و لر و ترك و گيله مرد اينجاست  

 بيا كه مسئله بودن و نبودن نيست  

 حديث عهد و وفا مي رود نبرد اينجاست  

 وي ديوار ماند و ياد خوشش بهار آن س 

 هنوز با غم اين برگ هاي زرد اينجاست 
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 به روزگار شبي بي سحر نخواهد ماند 

 چو چشم باز كني صبح شب نورد اينجاست  

 سهل است ! جدايي از زن و فرزند سايه جان 

 تو را ز خويش جدا مي كنند ، درد اينجاست  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يگانه 

 هاني همان يگانه ي حسني اگر چه پن

 و گر دوباره بر ايي هزار چنداني  

 چه مايه جان و جواني كه رفت در طلبت  

 بيا كه هر چه بخواهي هنوز ارزاني 

 ز دل نمي روي اي آرزوي روز بهي 

 كه چون وديعه ي غم در نهاد انساني

 خراب خفت تلبيس ديو نتوان بود 

 بيا بيا كه همان خاتم سليماني 

  نكنند روندگان طريق تو راه گم 

 كه نور چشم اميد و چراغ ايماني  

 هزار فكر حكيمانه چاره جست و نشد  

 تويي كه درد جهان را يگانه درماني  

 چه پرده ها كه گشوديم و آنچنان كه تويي 

 هنوز در پس پندار سايه پنهاني 
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 مرغ دريا 

 آن كه مست آمد و دستي به دل ما زد و رفت 

 نم به چه سودا زد و رفت در اين خانه ندا 

 خواست تنهايي ما را به رخ ما بكشد  

 تنه اي بر در اين خانه ي تنها زد و رفت  

 دل تنگش سر گل چيدن ازين باغ نداشت  

 قدمي چند به آهنگ تماشا زد و رفت 

 مرغ دريا خبر از يك شب توفاني داشت 

 گشت و فرياد كشان بال به دريا زد و رفت  

 سرش بود كه با دست تهي چه هوايي به  

 پشت پا بر هوس دولت دنيا زد و رفت 

 بس كه اوضاع جهان در هم و ناموزون ديد  

 قلم نسخ برين خط چليپا زد و رفت  

 دل خورشيدي اش از ظلمت ما گشت ملول  

 چون شفق بال به بام شب يلدا زد و رفت  

 همنواي دل من بود بع تنگام قفس  

 م آوا زد و رفت ناله اي در غم مرغان ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خواب و خيال 

 نازنين آمد و دستي به دل ما زد و رفت 

 پرده ي خلوت اينغمكده باال زد و رفت  

 كنج تنهايي ما را به خيالي خوش كرد  

 خواب خورشيد به چشم شب يلدا زد و رفت  
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 درد بي عشقي ما ديد و دريغش آمد  

 آتش شوق درين جان شكيبا زد و رفت 

 ن سوخته ي ما به چه كارش مي خورد خرم

 كه چو برق آمد و در خشك و تر ما زد و رفت 

 رفت و از گريه ي توفاني ام انديشه نكرد 

 چه دلي داشت خدايا كه به دريا زد و رفت  

 بود ايا كه ز ديوانه ي خود ياد كند  

 آن كه زنجير به پاي دل شيدا زد و رفت  

 گفت كه دوش سايه آن چشم سيه با تو چه مي  

 عقل فرياد برآورد و به صحرا زد و رفت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گهواره ي خالي

 

 عمري ست تا از جان و دل ، اي جان و دل مي خوانمت 

 تو نيز خواهان مني ، مي دانمت ، مي دانمت  

 گفتي اگر داني مرا ايي و بستاني مرا  

 گو كي ، كجا بستانمت ! اي هيچكاه نكجا  

 ز آن در پرده ي گوشي نهان آواز خاموشي ، ا 

 بي منت گوش و دهان در جان جان مي خوانمت  

 منشين خمش اي جانخوش اين سكني ها را بكش 

 گر تن به آتش مي دهي چون شعله مي رقصانمت  

 اي خنده ي نيلوفري در گريه ام مي آوري  

 بر گريه مي خندي و من در گريه مي خندانمت  

  از ديدار من اي زاده ي پندار من پوشيده 

 چو كودك ناداشته گهواره مي جنبانمت  

 اي من تو بي من كيستي چون سايه بي من نيستي  

 همراه من مي ايستي همپاي خود مي رانمت  
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