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انه»«ديوانه فرز
ستاخيزحيم رر

 ديوانه ام, از خويشنت بيگانه امِواى از دل
يكدم منى پرسى چرا, حال دل ديوانه ام?

دست من از دامان تو, كوتاه كى گردد دگر
اكنون كه گويه اين و آن, با يكدگر افسانه ام

من در هواى روى تو, سرگشته ام در كوى تو
در ظلمت گيسوى تو, گم كرده راه خانه ام

 باده اتِ جامِدر گوشه ى ميخانه ات, محتاج
 توام, بشكسته اى پيمانه ام!ِاكنون كه مخمور

مسجدكجا, معبدكجا, دير و كليسا در كجا
از مستى ام دانى چرا, من ساكن ميخانه ام

مست و خرامب كرده آن, چشمان زيبايت دگر
برق نگاهت ميزند, آتش بر اين كاشانه ام

ه ميكنى خود را نهانَه ميزنى آتش بجان, گَگ
درگير و دار اين و آن, تو شمع و من پروانه ام

بازآ دگر حالم ببين, روزم نگر اشكم ببين
عقل و جنومن را ببين, ديوانه اى فرزانه ام

همچون خدا جان مى دهى, همچون پرى دل ميبرى
گه اين دهى , گه آن برى اى گوهر يكدانه ام

نى خاموش
شنگ ابتهاج «سايه»هو

بازامشب از خيال تو غوغاست در دلم
آشوب عشق آن قد و باالست در دلم

خوامب شكست و مردم چشمم به خون نشست
تا فتنه ى خيال تو برخاست در دلم

خاموشى لبم نه ز بى دردى و رضاست
از چشم من ببين كه چه غوغاست در دلم

من ناى خوشنوايم و خاموشم اى دريغ
لب برلبم بنه كه نواهاست دردلم

دستى به سينه ى من شوريده سرگذار
بنگر چه آتشى ز تو برپاست در دلم

زين موج اشك تفته و توفان آه سرد
اى ديده هوش دار كه درياست در دلم

بارى اميد خويش به دلدارى ام فرست
دانى كه آرزوى تو تنهاست در دلم

گم شد ز چشم سايه نشان تو و هنوز
صد گونه داغ عشق تو پيداست در دلم
تهران, فروردين ۱۳۲۷

گرابيم چو شبهاى دچه  مستيم و خرگر
اسانىعماد خر

گرچه مستيم و خرابيم چو شبهاى دگر
بازكن ساقى مجلس سر ميناى دگر

امشبى را كه در آنيم غنيمت شمريم
شايد اى جان نرسيديم به فرداى دگر

مست مستم مشكن قدر خود اى پنجه ى غم
من مبيخانه ام  امشب تو برو جاى دگر

چه مبيخانه چه محراب حرامم باشد
گربجز عشق توام هست متناى دگر

تا روم از پى يار دگرى مى بايد
جز دل من دلى و جز تو دالراى دگر

نشنيده است گلى بوى تو اى غنچه ى ناز
بوده ام ورنه بسى همدم گلهاى دگر

تو سيه چشم چو آئى بتماشاى چمن
نگذارى بكسى چشم متاشاى دگر

باده پيش آر كه رفتند ازاين مكتب راز
اوستادان و فزودند معماى دگر

اين قفس را نبود روزنى اى مرغ پريش
آرزو ساخته بستان طرب زاى دگر

مسارشر
للىفريدون تو

كهنه درديست, به خود كرده گرفتار شدن
م فرو بردن و غم خوردن و بيمار شدنَد

 بال خيز حياتِدوست جويان, به طلسمات
 اغيار شدنِزار و حرمان زده و در چنبر

 صد بوسه به جان داشنت از رجن نيازِتب
 پندار شدنِ  شيرين لبِبعبث در پى
 ضميرِبينش آموخنت از پرتو ادراك

 اسرار شدنِوانگه از وسوسه, روشنگر
 طفلى دو سه, شرمنده ز مرگِپى پروردن

اده ى اين عمر جگر خوار شدنّ قلِسگ
هن خوردن و بازُ كِ يارانِجاودان, ضربت

 رهوار شدنِسان, مركبَ خِ مقصودِبهر
حسودِ  صيقل زده القصه به شمشيرِسنگ

 خود آورده نگونسار شدنِپس, بدان تيغ
 خشكيده سرشكِهمه سهلست, دريغ از من

كه نيارم دگر از گريه سبكبار شدن
۷/۱۳۳۶/تهران, ۱۹

تضمين غزل حافظ
ازعبدالسالم(شايق)فر

آنكه پاكى و دل انگيزى شبنم با اوست
نشئه عاشقى و چاشنيى غم با اوست

شرح و تعبير دو صد عالم مبهم با اوست
آن سيه چرده كه شيرينى عالم با اوست
چشم ميگون  لب خندان دل خرم با اوست

وصo رخسارش كى گنجد اندر غزلى?
عشق را نيست درين دهر بديل و بدلى

محنت هجر نيايد به مثال و مثلى
گرچه شيرين دهنان پادشهانند ولى
او سليمان زمان است كه خامت با اوست

چشم او نشئه مى ريخته اندر رگ تاك
شورصد ميكده افگنده درين تيره مغاك
نرگسستان شده از نرگس او دامن خاك

روى خوب است و كمال هنر و دامن پاك
الجرم همت پاكان دو عالم با اوست

خرد از حسرت ديدار رخش مجنون است
دل خلقى به متناى وصالش خون است

اين غزل بزمگه نغمه اين مضمون است
خال مشكين كه بران عارض گندمگون است

رآن دانه كه شد رهزن آدم با اوستّس
از غم عشق شدم شهره و رسواى جهان

دم بدم بر همه روشن شود اين راز نهان
خواهد افروخت مرا دورى او شعله به جان

دلبرم عزم سفر كرد خدا را ياران
چه كنم بادل مجروح, كه مرهم با اوست

پيش مهتاب رخش ماه فلك گشته خجل
در ره عشق, مرا ناقه جان مانده به گل

سوخت جان وتنم از غفلت  آن مهر گسل
با كه اين نكته توان گفت كه آن سنگين دل
كشت ما را و دم عيسى مريم با اوست

چون (فراز) است به جان شيفته گفتارش
همنوا گشت به اين نغمه گوهر بارش
بو كه در شهر سخن گرم شود بازارش

(حافظ) از معتقدان است گرامى دارش
زانكه بخشايش صد روح مكرم با اوست

هشدار
انىالله اير

اى ديو هاى دران, اى جغدهاى قارى
ديگر بس است گرگى, درندگى و هارى

ديگر بس است بازى با جان و مال مردم
بسنت, زدن, شكسنت, اعدام و سنگسارى

بس كن دگر خدا را, راه تو كشت ما را
بس نيست نوحه خوانى, بس نيست گريه زارى

ما را به خويش بگذار اى شيخ ديو سيرت
ديريست داده تاريخ ما را ز تو فرارى

بردار دست از ما, و ز هر چه هست از ما
تا چند قتل و غارت, تا كى خرابكارى

زان پيشتر كه روزى فردى ز نيكروزى
بيرون كشد ز سوراخ دمب تو را به خوارى

برخيز و گور خود را گم كن از اين واليت
اى مظهر خرافه, اى جغد زهرمارى

''اى بى شرف حيا كن'' ما را به خود رها كن
ديگر بريده ايم از آئين سربدارى

دم فريبآهوى مر
ت الله نوحنصر

به گيتى نديدم چو گيتى نگارى
كمان ابروئى, سر و قد گلغدارى

دو چشمش, دو آهوى مردم فريبى
به پيش لبش گل بود نيش خارى

خش گلشنى پر ز نسرين و سنبلُر
بناگوش او همچو صبح بهارى

خوشا آنكه با او شبى صبح سازد
به آهنگ چنگى, به بوس و كنارى

خوشا آنكه جامى ستاند ز دستش
لبش بوسد از بهر دفع خمارى

بگفتم: دهى رخصت بوسه بر من?
لبش گفت: نى. چشم او گفت: آرى

مرابس بود ديدن روى ماهت
مرا نيست از تو جز اين انتظارى

نبيند خزان نوبهار رخ تو
تو خود آيتى از بهارى, بهارى

تهران ۱۳۴۷ 

دى يك دستزر
دىهوويدا فر

كوچه كوچه شادمانى بار خود را بست و رفت
خنده در بغض گلوى عاشقان بشكست و رفت

مهر را زهد عبوس از بسترش بيرون كشيد
هر بدنامى زد و برجست و رفتُبرجبينش م

ستُدمنش , كامى بجَناروا گفتم! نخستش, د
پس زدش شالق تعزير و تنش را خست و رفت

سنگ ها برسينه اش باريد و هر نا محرمى
نعره زد, كين فاحشه صدها زنا كرده است و رفت

شوق را عفريت غم كشت و كسى لب وا نكرد
يا صدا را ضجه ى شوم عزا بگسست و رفت

ميهن از جام شقايق جرعه اى نوشيد و وهم
برسرش تازيد و شد از خون او سرمست و رفت

من نفاقُجاى عطر مهربانى بوى بد ي
خانه ها آكند و ايمان, بر ريا پيوست و رفت

آن بهارى بهمنى كابسنت صد غنچه بود
شد خزانى صحنه اى با زردى يك دست و رفت

روز نوآمد ولى جمشيد را جامى نبود
بر مزار الله ها چندى حزين بنشست و رفت...

كاشكى از نوبگردد زندگى بركام عشق
چون به اعجازش توان از اهرمن ها رست و رفت

ناشدن ها را بهل, دركار دل پروامكن
بايد آخر هر طلسم كهنه را بشكست و رفت

همتى اى آشنا دستت بده بر دست عشق
 را بست و رفتّ شرِمى شود, آرى توان, دستان

بهمن ماه ۱۳۸۷ - پاريس

سم عشقر
حپرورليلى حسامى رو

بيا تا عشق افشانيم و رسم عاشقان آريم
كه عشق افشان اگر آئيم دين و دل نگه داريم

 تنهائىِد فريادَنَاگر نوميدى دلها ز
بيا تا دل بهم آريم و اميدى به دل كاريم

بيا تا مهر افروزيم و نورى در دل اندازيم
فروغ رفته را از نو به جان خسته بسپاريم

 گل دانيمِچه خوش تا وقت در دستست صفا و قدر
اگر باران ميسر نه, چو شبنم بر چمن باريم

بيا تا جان بيافشانيم و بى نيرنگ جان بازيم
كه در اين دايره جانبارى بلبل نظر داريم

ر بيافروزيمَ شمع و پروانه بسوزيم اِبه سان
بگو با مدعى كز عاشقان بزم دلداريم

 عشق را مجمر بگردانيمِبيا تا عطر و بوى
در اول مست گردانيم آگه تر به جان آريم

رافشان و دست افشانَ آن امانت, دوست, سِمنُبه ي
سرود عشق بنوازيم وغير از اين گنه كاريم

ارّ دوِكنون چون زنده ايم از عشق دراين گنبد
بيا تا عشق افشانيم و حافظ را به يادآريم!
۷ دسامبر ۲۰۰۸

ان شديار يار ديگر
يغماى جندقى

صرف كار ناله كردم عمر چندين ساله را
يار يار ديگران شد  خاك بر سر ناله را

سبحه از دستم ستد طفلى كه از مشكين صليب
بر ميان زنار بندد زاهد صد ساله را

جان شيرين عرضه كردم بر دهانش لب گزيد
كارمغان كى كس برد تنگى شكر بنگاله را
سبزه سر زد از گلش در خط شدم از باغبان

گفت: آوخ چون كنم خودرو است داغ اين الله را
هان حذر اى مردم از چشم تر من زانكه من

عاقبت دامن كه طوفانى بود اين ژاله را
راه ما بر بندر صورت فتاد اى كاروان

سخت مى ترسم همى چشمى رسد دنباله را
ساربان بار سفر بربست و محمل مى رود

الل گردى اى زبان بگشا دراى ناله را
زاهد از ته جرعه ى چشم بتان دم زد ز عشق

سامرى افكند خاكى در دهان گوساله را
گفتمش يغما مباند يا رود بيرون ز بزم

گفت چون وصل اوفتد رخصت بود دالله را

گىنداب زسر
امىهما گر

آن خواب هاى كودكى من سراب شد
آن خاطرات خوب همه نقش آب شد

در زير تندباد غم روزهاى سرد
كاخ بلند خاطره هايم خراب شد

از بس گداخت خاطرم از التهاب دوست
جان از لهيب سينه چو سرب مذاب شد

پيچيده نغمه هاى خيالش به چنگ دل
ساز دلم لبالب اين پيچ و تاب شد

شور هواى دوست هياهوى سينه ام
لبريز جام خاطرم از اين شراب شد

آن روزهاى پرهوس كودكانه ام
خواب و خيال بود و چو برق سحاب شد

آن روزها كه زير قدمهاى شوق دوست
دل خاك راه بود چه آسان خراب شد

در زير تازيانه نيرنگ زندگى
پيچيد پيكرم, همه جان اضطراب شد

با خاطرات رفته دل بيقرار من
در بستر خيال همه التهاب شد

افسانه بود آنهمه آشوب هستى ام
پيرى رسيد و كودكى ام چون حباب شد

اوراق گشت دفتر ايام هستى ام
در دست تندباد اسير اين كتاب شد

از دور هر چه بود همه نقش آب بود
پرالتهاب و تشنه دويدم سراب شد

فتآمد و ر
هشاهين سعادتى- سن حوز

ذكرت به ميان آمد و حزنت ز ميان رفت
اسمت به زبان آمد و هوش از سرمان رفت

برعاشق مفلس حرجى نيست چو نزدت
هم رقص كنان آمد وهم خنده زنان رفت

م چهره گشادىَآن روز كه از روى كر
 خزان رفتّگرمى به جهان آمد وسردى

هاتo كه خبر از سر كوى تو به ما داد
رمان رفتَخامش ز نهان آمد و زود از ب

چون گفت به پايان برسيد عشق من و تو
ران آمد و شور و هيجان رفتََوهستى د

دوش از غم تو تا به سحر هيچ نخفتم
تا دل به فغان آمد و چشم اشك فشان رفت

هشدار كه فرهاد ز هجر و غم شيرين
ه به جان آمد و آخر ز جهان رفتّاز غص

سفر سوخنت
مشفق كاشانى

شوريده و شيداى تو بوديم و گذشتيم
سرخوش به متاشاى تو بوديم و گذشتيم

دل بسته به ديدار تو, ديروز چو امروز
با وعده ى فرداى تو بوديم و گذشتيم

چون رود, سراسيمه به هر صخره شكستيم
در حسرت درياى تو بوديم و گذشتيم

با مرغ شباهنگ, به آهنگ تو دمساز
شبگير, به آواى تو بوديم و گذشتيم

چون گرد, تهى مانده ز خود در طپش باد
سركرده به صحراى تو بوديم و گذشتيم

جز با دل خود راز غم عشق نگفتيم
سربسته به جنواى تو بوديم وگذشتيم

با مردم چشم تو به ميخانه قدح نوش
مدهوش ز صهباى تو بوديم و گذشتيم

خون در جگر از خار مالمت, به سالمت
گل ريخته در پاى تو بوديم و گذشتيم

چون سايه ى سرگشته به دنبال تو  اى دوست
ما, باديه پيماى تو بوديم و گذشتيم

جان در طلب شور وصال تو نهاديم
اى تو بوديم و گذشتيمّيعنى به متن


