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     محمد علي بهمني



 

 

 

 بهار بهار     

 بهار بهار 
 صدا همون صدا بود 

 صداي شاخه ها و ريشه ها بود  
 بهار بهار  

 چه اسم آشنايي ؟ 
 اما خودت آجايي ... صدات مياد 

 وابكنيم پنجره ها رو يا نه ؟ 
 تازه آنيم خاطره ها رو يا نه ؟ 

 بهار اومد لباس نو تنم آرد 
 زه تر از قصل شكفتنم آرد تا
 بهار اومد با يه بغل جوونه  

 عيد آورد از تو آوچه تو خونه  
 حياط ما يه غربيل  
 باغچه ما يه گلدون  

 خونه ما هميشه  
 منتظر يه مهمون  

 بهار اومد لباس نو تنم آرد 
 تازه تر از فصل شكفتنم آرد  

 بهار بهار يه مهمون قديمي 
 ييه آشناي ساده و صميم

 يه آشنا آه مثل قصه ها بود 
 خواب و خيال همه بچه ها بود  
 آه چه زود قلك عيديامون ... آخ  

 وقتي شكست باهاش شكست دالمون
 بهار اومد برفارو نقطه چين آرد  

 خنده به دلمردگي زمين آرد 
 چقد دلم فصل بهار و دوست داشت 
 واشدن پنجره ها رو دوست داشت 

  وا آرد بهار اومد پنجره ها رو
 من و با حسي ديگه آشنا آرد 

 حرفاي من آتاب شد ‚ يه حرف يه حرف  
 حيف آه همش سوال بي جواب شد 

 هنوز دلم جوون بود ‚ دروغ نگم 
 آه صب تا شب دنبال آب و نون بود

 



 

 آن بهاري باغها و اين بياباني زمستان    

 ناگهان ديدم آه دورافتاده ام از همرهانم 
 مان من دودي بجاي دودمانم منانده با چش

 ناگهان آشفت آابوسي مرا از خواب آهفي 
 ديدم آوخ قرنها راه است از من تا زمانم 
 ناشناسي در عبور از سرزمين بي نشاني

 گرچه ويران خاآش اما آشنا با خشت جانم  
 شناسم اين همان شهر است شهر آودآي ها... ها 

 خود شكستم تك چراغ روشنش را با آمانم 
 مي شناسم اين خيابان ها و اين پس آوچه ها را 

 بارها اين دوستان بستند ره بر دشمنانم  
 آن بهاري باغها و اين زمستاني بيابان 

 ز آسمان مي پرسم آخر من آجاي اين جهانم ؟ 
 سوز سردي مي آشد شالق و مي چرخاند و من 

 درد را حس مي آنم در بند بند استخوانم  
  سرزمين بي گناهم مي نشينم از زمين 

 مشت خاآي روي زخم خونفشانم مي فشانم 
 خيره بر خاآم آه مي بينم زآرت زخمهايم  

 مي آشوفد سرخ گلهايي شبيه دوستانم
 مي زنم لبخند و برميخيزم از خاك و بدينسان 

 مي شود آغز فصل ديگري از داستانم 

 

 

 آينه در جواب من باز سكوت مي آند     

  فلق ؟ مغرب و مشرقم بگواين شفق است يا
 من به آجا رسيده ام ؟ جان دقايقم بگو  

 آيينه در جواب من باز سكوت مي آند 
 باز مرا چه مي شود ؟ اي تو حقايقم بگو  

 جان همه شوق گشته ام طعنه ي ناشنيده را 
 در همه حال خوب من با تو موافقم بگو  

 پاك آن از حافظه ات شور غزلهاي مرا
 م بخووان گور عاليقم بگوشاعر مرده ا

 با من آور و آر ولي واژه به تصوير مكش
 منظره هاي عقل را با من سابقم بگو 
 من آه هر آنچه داشتيم اول ره گذاشتم 
 حال براي چون تويي اگر آه اليقم بگو 
 يا به زوال مي روم يا به آمال مي رسم 
 يكسره آن آار مرا بگو آه عاشقم بگو

 



 

 ه به بن بست مي رسيماز هر طرف نرفت

 با پاي دل قدم زدن آن هم آنار تو 
 باشد آه خستگي بشود شرمسار تو 
 در دفتر هميشه ي من ثبت مي شود 

 اين لحظه ها عزيزترين يادگار تو  
 تا دست هيچ آس نرسد تا ابد به من 

 مي خواستم آه گم بشوم در حسار تو  
 احساس مي آنم آه جدايم نموده اند 

 اب سوخته اي از مدار تو همچون شه 
 آن آوپه ي تهي منم آري آه مانده ام 
 خالي تر از هميشه و در انتظار تو 

 اين سوت آخر است و غريبانه مي رود  
 تنهاترين مسافر تو از ديار تو  

 هر چند مثل آينه هر لحظه فاش تو 
 هشدار مي دهد به خزانم بهار تو 
 اما در اين زمانه عسرت مس مرا 

 آه اشتباه بسنجد عيار توترسم 

 

 

 امشب ز پشت ابرها بيرون نيامده ماه      

 از خانه بيرون مي زنم اما آجا امشب 
 شايد تو مي خواهي مرا در آوچه ها امشب  

 پشت ستون سايه ها روي درخت شب 
 مي جويم اما نسيتي در هيچ جا امشب 

 مي دانم اري نيستي اما نمي دانم 
 چرا امشب ؟‚ نبالت بيهوده مي گردم بد 

 هر شب تو را بي جستجو مي يافتم اما 
 نگذاشت بي خوابي بدست آرم تو را امشب  

 سايه اي ديدم شبيهت نيست اما حيف ... ها 
 ايكاش مي ديدم به چشمانم خطا امشب  

 هر شب صداي پاي تو مي آمد از هر چيز 
 حتي ز برگي هم نمي آيد صدا امشب

  نيامد ماه امشب ز پشت ابرها بيرون
 بشكن قرق را ماه من بيرون بيا امشب 

 يك نفس هم نيست‚ گشتم تمام آوچه ها را 
 شايد آه بخشيدند دنيا را به ما امشب  

 تو آه مي داني از ديشب‚ طاقت نمي آرم 
 تا امشب ‚ بي تو ‚ بايد چه رنجي برده باشم 

 اي ماجراي شعر و شبهاي جنون من  
 را امشبآخر چگونه سرآنم بي ماج 

 



 

 او سرسپرده مي خواست من دلسپرده بودم

 من زنده بودم اما انگار مرده بودم 
 از بس آه روزها را با شب شرمده بودم 
 يك عمر دور و تنها تنها بجرم اين آه 

 من دل سپرده بودم ‚ او سرسپرده مي خواست 
 يك عمر مي شد آري در ذره اي بگنجم

 ده بودم از بس آه خويشتن را در خود فشر
 در آن هواي دلگير وقتي غروب مي شد 

 گويي بجاي خورشيد من زخم خورده بودم  
 وقتي غروب مي شد وقتي غروب مي شد 
 آاش آن غروب ها را از ياد برده بودم

 

 

 اين سيب آه ناچيده به دامان تو افتاد    

 من با غزلي قانعم و با غزلي شاد 
 د تا باد ز دنياي شما قسمتم اين با 
 ويرانه نشينم من و بيت غزلم را  

 هرگز نفروشم به دو صد خانه ي آباد 
 من حسرت پرواز ندارم به دل آري 

 در من قفسي هست آه مي خواهدم آزاد  
 اي بال تخيل ببر آنجا غزلم را  
 آش مردم آزاده بگويند مريزاد  

 من شاعرم و روز و شبم فرق ندارد  
 ه ي اضداد ؟آرام چه مي جويي از اين زاد 
 مي خواهم از اين پس همه از عشق بگويم  

 يك عمر عبث داد زدم بر سر بيداد 
 مگذار آه دندانزده ي غم شود اي دوست 

 اين سيب آه ناچيده به دامان تو افتاد 

 



 

 اين غزلها همه جانپاره ي دنياي منند   

 پيش از آني آه به يك شعله بسوزانمشان 
 داي غمشان باز هم گوش سپردم به ص 

 هر غزل گر چه خود از دردي و داغي مي سوخت  
 ديدني داشت ولي سوختن با همشان  

 گفتي از خسته ترين حنجره ها مي آمد 
 بغضشان شيونشان ضجه ي زير و بمشان  

 نه شنيدي و مباد آنكه ببيني روزي
 ماتمي را آه به جان داشتم از ماتمشان 

 جستند زخم ها خيره تر از چشم تو را مي  
 تو نبودي آه به حرفي بزني مرهمشان 

 اين غزلها همه جانپاره هاي دنياي منند  
 ليك با اين همه از بهر تو مي خواهمشان 

 گر ندارد زباني آه تو را شاد آنند  
 بي صدا با دگر زمزمه ي مبهمشان  

 شكر نفرين به تو در ذهن غزل هايم بود 
 آه دگر تاب نياوردم و سوزاندمشان

 



 

 باراني    

 با همه ي بي سر و ساماني ام 
 باز به دنبال پريشاني ام  

 طاقت فرسودگي ام هيچ نيست 
 در پي ويران شدني آني ام  

 آمده ام آن لحظه ي توفاني ام 
 دلخوش گرماي آسي نيستم 

 آماده ام تا تر بسوزاني ام  
 آمده ام با عطش سالها 

 تا تو آمي عشق بنوشاني ام 
 ته ز دريا شدم ماهي برگش

 تا آه بگيري و بميراني ام 
 خوبترين حادثه مي دانمت

 خوبترين حادثه مي داني ام 
 حرف بزن ابر مرا باز آن 

 ديرزماني است آه باراني ام  
 حرف بزن حرف بزن سالهاست  
 تشنه ي يك صحبت طوالني ام 

 

 

 

 

  حيف انسانم ومي دانم تا هميشه تنها هستم

 ر تيكه بر جنگل پشت س
 روبروي دريا هستم  

 آنچنانم آه نمي دانم در آجاي دنيا هستم  
 حال دريا آرام و آبي است 

 حال جنگل سبز سبز است  
 من آه رنگم را باران شسته است  

 در چه حالي آيا هستم ؟ 
 قوچ مرغان را مي بينم موج ماهي ها را نيز 

 حيف انسانم و مي دانم 
 تا هميشه تنها هستم  

 ندن از ديروز است يا آه پيوستن بر امروزوقت دل آ
 من ولي در آار جان شستن 

 از غبار فردا هستم 
 صفحه اي ماسه بر مي دارم 

 با مداد انگشتانم
 مي نويسم  

 من آن دستي آه  
 رفت از دست شما هستم

 مرغ و ماهي با هم مي خندند 
 من به چشمانم مي گويم 

 زندگي را ميبيني 
 بگذار 
 م تا هستماين چنين باش

 



 

 خسته   

 از زندگي از اين همه تكرار خسته ام 
 از هاي و هوي آوچه و بازار خسته ام  

 دلگيرم از ستاره و آزرده ام ز ماه 
 امشب دگر ز هر آه و هر آار خسته ام 
 دل خسته سوي خانه تن خسته مي آشم 

 آزين حصار دل آزار خسته ام ... آوخ  
 ي ميز بيزارم از خموشي تقويم رو 
 وز دنگ دنگ ساعت ديوار خسته ام  
 از او آكه گفت يار تو هستم ولي نبود  

 از خود آه بي شكيبم و بي يار خسته ام 
 تنها و دل گرفته و بيزار و بي اميد  
 از حال من مپرس آه بسيار خسته ام 

 

 

 خوشا هر آنچه آه تو باغ باغ مي خواهي  

  زمانه وار اگر مي پسنديم آر و الل
 به سنگفرش تو اين خون تازه باد حالل  

 مجال شكوه ندارم ولي ماللي نيست 
 آه دوست جان آالم مناست در همه حال 
 قسم به تو آه دگر پاسخي نخواهم گفت 
 به واژه ها آه مرا برده اند زير سوال 

 تو فصل پنجم عمر مني و تقويمم  
 بشوق توست آه تكرار مي شود هر سال 

 فظ گرفته ام يعنيترا ز دفتر حا
 آه تا هميشه ز چشمت نمي نهم اي فال  

 مرا زدست تو اين جان بر لب آمده نيز 
 نهايتي ست آه آسان نمي دهم به زوال 

 خوشا هر آنچه آه تو باغ باغ مي خواهي 
 يا آال ؟‚ بگو رسيده بيفتم به دامنت  

 اگر چه نيستم آري بلور بارفتن
 ل مرا ولي مشكن گاه قيمتي ست سفا
 بيا عبور آن از اين پل تماشايي

 به بين چگونه گذر آرده ام ز هر چه محال  
 ببين بجز تو آه پامال دره ات شده ام 

 آدام قله نشين را نكرده ام پامال 
 تو آيستي ؟ آه سفرآردن از هوايت را 

 نمي توانم حتي به بالهاي خيال 

 



 

 خون هر آن غزل آه نگفتم بپاي تست    

 ي از تو نوشتن هوا آم است اينجا برا
 دنيا براي از تو نوشتن مرا آم است  
 آسير من نهاينكه مرا شعر تازه نيست ا
 من از تو مي نويسم و اين آيميا آم است  

 دريا و من چه قدر شبيهيم گرچه باز 
 من سخت بيقرارم و او بيقرار نيست 

 با او چه خوب مي شود از حال خويش گفت  
 دريا آه از اهالي اين روزگارنيست  

 امشب ولي هواي جنون موج ميزند 
 يچ سري سازگار نيست دريا سرش به ه

 اي آاش از تو هيچ نمي گفتمش ببين  
 دريا هم اينچنين آه منم بردبار نيست

 

 

 در آتش تو زاده شد ققنوس شعر من    

 در ديگران مي جويي ام اما بدان اي دوست 
 اينسان نمي يابي ز من حتي نشان اي دوست  

 من در تو گشتم مرا در خود صدا مي زن  
  بشنوي پژواك سان اي دوست تا پاسخم را 

 در آتش تو زاده شد ققنوس شعر من 
 سردي مكن با اين چنين آتش به جان اي دوست 

 گفتي بخوان خواندم اگر چه گوش نسپردي 
 حاال اللم خواستي پس خود بخوان اي دوست 

 من قانعم آن بخت جاويدان نمي خواهم 
 گر مي تواني يك نفس با من بمان اي دوست 

 و هم با هر بهانه شانه خالي آن يا نه ت
 از من من اين برشانه ها بار گران اي دوست  

 نامهرباني را هم از تو دوست خواهم داشت 
 بيهوده مي آوشي بماني مهربان اي دوست 

 انسان آه مي خواهد دلت با من بگو آري  
 من دوست دارم حرف دل را بر زبان اي دوست 

 



 

  شوددلم براي خودم تنگ مي     

 اگر چه نزد شما تشنه ي سخن بودم 
 آسي آه حرف دلش را نگفت من بودم 
 دلم براي خودم تنگ مي شود آري

 هميشه بي خبر از حال خويشتن بودم 
 نشد جواب بگيرم سالم هايم را 

 هر آنچه شيفته تر از پي شدن بودم  
 چگونه شرح دهم عمق خستگي ها را ؟ 

 اشاره اي آنم انگار آوهكن بودم

 

 

 دهاتي   

 ساده بگم دهاتي ام 
 اهل همين نزديكيا 

 همسايه روشني و هم خونه تاريكيا
 ساده بگم ساده بگم 

 بوي علف ميده تنم 
 هنوز همون دهاتيم 

 با همه شهري شدنم  
 باغ غريب ده من 

 گلهاي زينتي نداشت  
 اسب نجيب ده من  
 نعالي قيمتي نداشت  

 اما همون چهار تا ديوار 
 بوي خوب آاگلشبا 

 اما همون چن تا خونه  
 با مردم ساده دلش

 براي من آه عكسمو مدتيه تو آب چشمه نديدم  
 براي من آه شهريم از اون هوا دل بريدم 

 دنياييه آه ديدندش 
 اگرچه مثل قديما 
 راه درازي نداره 

 اما مي دونم آه ديگه  
 دنياي خوب سادگي
 به من نيازي نداره

 



 

 ه آرام تر از پلك تو را مي بندمشب آ      

 تا تو هستي و غزل هست دلم تنها نيست 
 محرمي چون تو هنوزم به چنين دنيا نيست  

 از تو تا ما سخن عشق همان است آه رفت 
 آه در اين وصف زبان دگري گويا نيست  

 بعد تو قول و غزل هاست جهان را اما 
 غزل توست آه در قولي از آن ما نيست  

 رازي آه بهر شيوه تو را مي جويم تو چه 
 تازه مي يابم و بازت اثري پيدا نيست 

 شب آه آرام تر از پلك تو را مي بندم  
 در دلم طاقت ديدار تو تا فردا نيست 

 اين آه پيوست به هر رود آه دريا باشد 
 از تو گر موج نگيرد به خدا دريا نيست  

 من نه آنم آه به توصيف خطا بنشينم  
  هستي آه سزاوار تو باز اينها نيستاين تو

 

 

 شبهاي شعر خواني من بي فروغ نيست    

 گاهي چنان بدم آه مبادا ببينيم 
 حتي اگر به ديده رويا ببينيم 

 من صورتم آه به صورت شعرم شبيه نيست 
 بر اين گمان مباش آه زيبا ببينم 

 شاعر شنيدني ست ولي ميل توست 
 ببينيم آماده اي آه بشنوي ام يا  

 اين واژه ها صراحت تنهايي من اند 
 با اين همه مخواه آه تنها ببينيم  

 مبهوت مي شوي اگر از روزن ات شبي  
 بي خويش در سماع غزل ها ببينيم 

 يك قطره ام و گاه چنان موج مي زنم 
 در خود آه ناگزيري دريا ببينيم 

 شب هاي شعر خواني من بي فروغ نيست 
 يا تا ببينيماما تو با چراغ ب 

 

 



 

 غزلي چون خود شما زيبا    

 با غروب اين دل گرفته مرا 
 مي رساند به دامن دريا  

 مي روم گوش مي دهم به سكوت 
 چه شگفت است اين هميشه صدا 

 لحظه هايي آه در فلق گم شدم  
 با شفق باز مي شود پيدا  

 چه غروري چه سرشكن سنگي 
 موجكوب است يا خيال شما  

 رشيد هم به حالم سوخت دل خو
 بيا : سرخ تر از هميشه گفت 
 آه‚ مي شد اينجا نباشم اينك 

 بي تو موجم نمي برد زينجا 
 راستي گر شبي نباشم من 
 چه غريب است ساحل تنها 

 من و اين مرغهاي سرگردان 
 پرسه ها مي زنيم تا فردا 

 تازه شعري سروده ام از تو 
 غزلي چون خود شما زيبا 

 شت بر اين دقايق نيست تو آه گو
 باز هم ذوق گوش ماهي ها 

 

 

 

 

 آجا دنبال مفهومي براي عشق مي گردي ؟       

 

 تو را گم مي آنم هر روز و پيدا مي آنم هر شب 
 بديناسن خوابها را با تو زيبا مي آنم هر شب  

 تبي اين گاه را چون آوه سنگين مي آند آنگاه 
 آنم هر شب چه آتشها آه در اين آوه برپا مي 

 خوشا بر من .... تماشايي است پيچ و تاب آتش ها  
 آه پيچ و تاب آتش را تماشا مي آنم هر شب  

 مرا يك شب تحمل آن آه تا باور آني اي دوست 
 چگونه با جنون خود مدارا مي آنم هر شب  

 چنان دستم تهي گرديده از گرماي دست تو 
 هرشب آه اين يخ آرده را از بيكسي ها مي آنم  

 تمام سايه ها را مي آشم بر روزن مهتاب  
 حضورم را ز چشم شهر حاشا مي آنم هر شب  

 دلم فرياد مي خواهد ولي در انزواي خويش
 چه بي آزار با ديوار نجوا مي آنم هر شب  

 آجا دنبال مفهومي براي عشق مي گردي ؟
 آه من اين واژه را تا صبح معنا مي آنم هر شب

 



 

 گفتگو   

  پرسد از من آسيتي ؟ مي گويمش اما نمي داند مي
 اين چهره ي گم گشته در آيينه خود را نمي داند 

 مي خواهد از من فاش سازم خويش را باور نمي دارد  
 آيينه در تكرار پاسخ هاي خود حاشا نمي داند 

 مي گويمش گم گشته اي هستم آه در اين دور بي مقصد  
 دا نمي داند آاري بجز شب آردن امروز يا فر

 مي گويمش آنقدر تنهايم آه بي ترديد ميدانم
 حال مرا جز شاعري مانندمن تنها نمي داند 

 چيزي از اين ويران نخواهي يافت ‚ مي گويمش ‚ مي گويمش 
 آاين در غبار خويشتن چيزي از اين دنيا نمي داند 

 آنقدر تنهايم آه بي ترديد مي دانم ‚ مي گويمش 
  مانند من تنها نمي داند حال مرا جز شاعري 

 مي گويم و مي بينمش او نيز با آن ظاهر غمگين 
 آن گونه مي خندد آه گويي هيچ از اين غمها نمي داند 

 

 

 

 گلهاي بي شميم به وجدم نمي آشند    

 امسال پاييز يكسره سهم شما بهار 
 ما را در اين زمانه چه آاريست با بهار 

 ده ام از پشت شيشه هاي آدر مات مان
 آاين باغ رنگ آار خزان است يا بهار  

 حتي تراز حافظه گل گرفته اند 
 اي مثل من غريب در اين روزها بهارا 

 ديشب هوايي تو شدم باز اين غزل 
 صادق ترين گواه دل تنگ ما بهار  
 گلهاي بي شميم به وجدم نمي آشند  

 رقصي در اين ميانه بماناد تابهار

 



 

 ورم آه همواره به دنبال رسيدن بوداما من آن م      

 در گوشه اي از آسمان ابري شبيه سايه ي من بود 
 ابري آه شايد مثل من آماده ي فرياد آردن بود  

 من رهسپار قله و او راهي دره تالقي مان  
 پاي اجاقي آه هنوزش آتشي از پيش بر تن بود 

 خسته مباشي پاسخي پژواك سان از سنگ ها آمد 
 ي آشنايي مان در آن تاريك و روشن بود اين ابتدا

 نشستم گپ زديم ام نه از حرفي آه با ما بود !  بنشين 
 او نيز مثل من زبانش در بيان درد الكن بود 
 او منتظر تا من بگويم گفتني هاي مگويم را

 من منتظر تا او بگويد وقت اما وقت رفتن بود 
 يگفتم آه لب وا مي آنم با خويشتن گفتم ولي بعض
 با دستهاي آشنا در من بكار قفل بستن بود 

 و خيره بر من من به او خيره اجاق نيمه جان ديگر 
 گرمايش از تن رفته و خاآسترش در حال مردن بود  

 خداحافظ آسي پاسخ نداد و آسمان يكسر : گفتم 
 پوشيده از ابري شبيه آرزوهاي سترون بود 
 ن تا قله شايد يك نفس باقي نبود اما غرور م

 با چوبدست شرمگيني در مسير بازگشتن بود  
 چون ريگي از قله به قعر دره افتادم هزاران بار 
 اما من آن مورم آه همواره به دنبال رسيدن بود

 

 

 ما به اندازه هم سهم ز دريا برديم     

 خوش به حال من ودريا و غروب و خورشيد 
 و چه بي ذوق جهاني آه مرا با تو نديد  

 ي جنس همان رشته آه بر گردن توست رشته ا
 چه سروقت مرا هم به سر وعده آشيد 
 به آف و ماسه آه نايابترين مرجان ها 

 تپش تبزده نبض مرا مي فهميد  
 آسمان روشني اش را همه بر چشم تو داد 
 مثل خورشيد آه خود را به دل من بخشيد 

 ما به اندازه هم سهم ز دريا برديم  
  به تفاهم نرسيد هيچكس مثل تو ومن

 خواستي شعر بخوانم دهنم شيرين شد 
 ماه طعم غزلم را ز نگاه تو چشيد 

 منكه حتي پي پژواك خودم مي گردم 
 آخرين زمزمه ام را همه شهر شنيد

 

 



 

 من قصد نفي بازي گل را و باران را ندارم     

 تنهايي ام را با تو قسمت مي آنم سهم آمي نيست 
  تنهايي من عالمي نيست گسترده تر از عالم

 غم آنقدر دارم آه مي خواهم تمام فصلها را  
 بر سفره ي رنگين خود بنشانمت بنشين غمي نيست  

 بر سفره ي رنگين خود بنشانمت بنشين غمي نيست 
 حواي من بر من مگير اين خودستاني را آه بي شك 

 تنهاتر از من در زمين و آسمانت آدمي نيست 
 هان تك تك ياران گرفتم آيينه ام را بر د

 در ميان مردگانم همدمي نيست : تا روشنم شد  
 فقط يك لحظه خوب من بينديش: همواره چون من نه  

 لبريزي از گفتن ولي در هيچ سويت محرمي نيست 
 من قصد نفي بازي گل را و باران را ندارم 

 شايد به زخم من آه مي پوشم ز چشم شهر آن را 
  مهربانش مرهمي نيست دردستهاي بي نهايت 

 شايد و يا شايد هزاران شايد ديگر اگرچه  
 اينك به گوش انتظارم جز صداي مبهمي نيست 

 

 

 

 نيستي شاعر آه تا معناي حافظ را بداني     

 تا گل غربت نروياند بهار از خاك جانم 
 با خزانت نيز خواهم ساخت خاك بي خزانم 

  ندارم گرچه خشتي از تو را حتي به رويا هم
 زير سقف آشناييهات مي خواهم بمانم 

 بي گمان زيباست ازادي ولي من چون قناري
 دوست دارم در قفس باشم آه زيباتر بخوانم  
 در همين ويرانه خواهم ماند و از خاك سياهش  

 شعرهايم را به ابي هاي دنيا مي رسانم
 گر تو مجذوب آجا آباد دنيايي من اما 

 ا را بدينجا مي آشانم جذبه اي دارم آه دني 
 نيستي شاعر آه تا معناي حافظ رابداني 

 ورنه بيهوده نمي خواندي به سوي عاقالنم  
 عقل يا احساس حق با چيست ؟ پيش از رفتن اي خوب 

 آاش مي شد اين حقيقت را بداني يا بدانم

 



  

 هي مترسك آاله را بردار    

 قطره قطره اگر چه آب شديم 
 تاب شديم ابر بوديم و آف 

 ساخت ما را همو آه مي پنداشت  
 به يكي جرعه اش خراب شديم 

 هي مترسك آاله را بردار 
 ما آالغان دگر عقاب شديم 
 ما از آن سودن و نياسودن
 سنگ زيرين آسياب شديم 

 گوش آن ما خروش و خشم تو را 
 همچنان آوه بازتاب شديم  

 اينك اين تو آه چهره مي پوشي
  بي نقاب شديم اينك اين ما آه

 ما آه اي زندگي به خاموشي 
 هر سوال تو را جواب شديم 

 ديگر از جان ما چه مي خواهي ؟
 ما آه با مرگ بي حساب شديم 

   

 

 

 

 

 
 
 


