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 ....هرگاه نگاری را به نگاهي اسیر خود کردی ،اندکي
درنگ کن که با اسیرت چه ميکني!


تذکر :آنچه در پی میآید دستنوشتههای
خودم است .خوب یا بدش پای خودم.
قالبهایی برای نوشتن .از هر جملهای
خوشت آمد راز دلت را در آن قالب بریز و
به معشوق خودت تقدیم کن .باکی نیست.


سرم را
روی شانهات بگذار تا
همه بدانند همه چیز
زیر سر من است.
میترسم نبودنت را از من بگیرند.
وقتی حرف می زنی یا وقتی احساست را برایم می نویسی،
می ترسم .نکند جمالت احساس واقعی ات را بهه قربانگها
برند؛ سکوتت برایم بامز تر است و نگاهت که با سهکوت
گر میخورد زیباترین تابلوی زندگی است.
اقرار می کنم بی تو بودن سخت است .مهی سهوزاند .انگهار
کن برگهای گَزَنه را به جانم انداخته باشند؛ سوزش آن را
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تا عمق جانم احساس مهی کهنم .ثانیهه ههای بهی تهو بهودن
شمردنی نیست .دیهر مهی گهذرد ،سهخت مهی گهذرد .گها
احساس می کنم اصالً نمی گذرد .خسته ام می کند .ثانیه های
با تو بهودن نیهز شهمردنی نبهود :چهه زود گذشهت ،مثه
تپش های قلبت ،تند و تند می زد .مث لحظه های عمر تهو،
عمرم!
دو سوی زمانی که در آن حبس شد ام تویی.
زیر بارانِ ثانیهها لمست میکنم.
میتوانی خودت را از من دریغ کنی ،میتوانند تو را از من
بگیرند اما عشقت با من است.
گرچه از تو دورم ،انتظارت با من است.
سکوتِ آن که نمهیتوانهد حهرف دلهش را بگویهد ماننهد
خموشی حنجر است ،با این تفاوت که از اللها میتوان
به اشارتی فهمید که چه میخواهند ولی از عاشقان اشارتی
هم برنمیآید که مهر زد اند بهر دههان اهه سهر و پنههان
کرد اند به حکم ازلی اسرار دل را.

تو آبی هستی و من سیاهم .بین سهیا و آبهی چنهد رنه
فاصله است؟ به همین انداز من از تو دورم.
تو زمستان را در موهای من جا گذاشتی و من بهار را بر
لبهای تو.

با من چه کرد ای که اینگونه خار در پا ،دست بهر زخهم
نهاد  ،بی سر و پا در پیات روانم.
از پیچ کوچه تان که گذشتم ،آنجها کهه آخهرین آجرههای
خانه تان از منظر چشمم پنهان می شهد ،دلهم لرزیهد .قلهبم
فشرد شد .بغضم برای آخرین بار ترکید.
گ من! برگرد که بی تو لحظههلحظهۀ عمهرم پرپهر شهد
است.
گ هایی آماد کرد ام از رز سرخ ،پهن کرد ام روی فرشی
که نقش یاس دارد و منتظرم تا تو بیایی .گیسوانت را با
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گلبرگهایی از گ محمدی آذین میکنم و بدنت را با
پارچهای از پر قو میپوشانم .اتاق تاریک ،شمعهایی
روشن و تو در میان شاخههای گ

نشستهای ،چون

الماسی که نگین انگشتری شد است ،درخشان و زیبا.
آنگا  ،نگاهت میکنم تا صبح مینوشمت.
اینجا جزیرۀ مجنون است .جای خالی لیلی را تابلو زد ام
تا اگر برگشت ،بداند ردپای ماند بر ساح از کیست.
بگذار از لع لبت نوش کنم پیمانه شرابی.
بارانِ اشک خیسم کرد ؛ تو خشکم کن.
شب سراسر یاد توست:
سیاهی شب سیاهۀ موهایت
ستارۀ آن چشمک تو
ما رویت نقش جان شب
و من مجنون ،اسیر مستی چشمان لیلی.

چشم انتظار تو روز و شبم میگذرد؛ دردهایم را جمله
میکنم ،تا تو بیایی و برایت بازگویم .اما آنگا که بیایی،
دردی نخواهد ماند.
به کجا رها کرد ای مرا که پیدا نمیشوم.
سکوت هم حرف میزند.
اگر از بوسهام محبتت را بگیرند ،تنها یک تماس بیمعنا به
جا میماند.
شوق دیدارت چنان مسحورم کرد که گا را منزلت را
فراموش میکنم و یاد چهر ات چنان مفتونم کرد که مدام
گردی صورتت را.
تنپوشت بوی یاس میدهد و مستی بویش از خود
بیخودم کرد است.
آخرین صحنه :نمیدانم چرا میلرزم از با تو بودن است یا
از ترس بی تو شدن؟

جرعهجرعه نوشدارو

لمسم کن تا بدانم که پایاننامۀ غصههایم نوشته شد  ،دفاع
شد است و اینک زمان رقص در آغوش تو است.
دیروز قطرۀ اشکی که از چشمم جاری شد روی صورتت
به امانت گذاشتم و آرام سُرش دادم سمت چشمت .امروز
دلم میخواهد همان را از چشمۀ چشمانت به لبهایم
برگردانی .و ! چه بد بستانی.
کاش هنگام روبوسیمان هیچکس اینجا نبود ،نه سپید
سمت کو  ،نه مینا روی درخت.
این چه حالی است سراپا اشکم ،سراپا تقصیر!
باز هم مرا ببوس .اما این بهار رژلهبهایهت را پها کهن؛
صورتت را بشوی و لبهایت را خشک نکن .مهیخهواهم
آب صورتت را روی صورتم حهس کهنم .شهاید ایهن تهن
خشکید تکانی بخورد .شاید من هم گرم شوم بهه گرمهی
لبهایت و خنک شوم به خنکی آب و صفا کنم با لطافت
دستی که به صورتم میکشی.

یاد شبهایی که بی لع لبت خوابم گرفت
بر لب گورم نشین یاد لب بیمار کن.
اگر روزی دستهایم را به دسهتانت برسهانی ،بهر دسهتت
دخی میبندم و دستم را به دامنت گر می زنهم ،چنهانکهه
دلم به دلت گر خورد است.
نامم هر چه باشد نافم را با عشق برید اند.
تو که میرقصی و میرقصانی با مهو ههای دامنهت قلهبِ
واسوختهام را
خودت هم میدانی:
بی تو تنها هستم
دیروز اشتباهی پایت را روی قلبم گذاشتی .بعد ،با لبخنهد
گفتی :عجب غولنجی ازت گرفتم آ!
من هم حواسم این روزها پرت است .دلهم را سهر راههت
می اندازم ،بعد ،با خجالت و صورت سرخ شد  ،می گهویم:
ببخشید دلم رو گذاشتم زیر پات! دردت گرفت؟!
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برایم جذابی ،مث باران های بی امان شمال؛ وقتی به تو فکر
میکنم ،خیس میشوم.
تنها نشستهام
اما تنها نیستم
یادت امان نمیدهد.
کاش میشد با تو حرف زد ،ای که به قد ستار هها از مهن
دوری .دلتنگم و نمیدانم به کدامین ستار قَسَمت دهم تها
یک بار دیگر هم که شد برایم چشمک بزنی .هر بهار کهه
چشم هایم را می گشایم ،پشهت پلهک ههایم ،وسه حیها
خانهمان تمامقهد ایسهتاد ای و بهاد بهه پهر و پهای دامنهت
می پیچد ،به صورتت شالق می زند و موهای لَختهت را بها
خود تاب میدهد.
امروز دوشنبه است ،هفتادوششمین دوشنبۀ بی تهو بهودن.
دوشنبه که می شود تب می کنم ،هرچند نمی لرزم ،و گالیهه
میکنم از بیخیالیات .گیرم که من گقتم بهرو ،نگفهتم کهه
قلبت را به رویم قف کن .گنها دارد بهه خهدا .بهه کنهدن

پوست گردو مشغولم کرد ای و کیسۀ حنا را به جوی سهر
کوچه ریختهای .گنا دارد به خدا.
چشمغر هم که میروی دلم غنج میزند ،به وجد میآیهم
و هیجانی همرا با آرامش دربرم می گیرد .گویی زیر بهاران
ایستاد ام .ایستاد ای .بوی بهاران از الی موههای تافتهه ات
عطر دل انگیز می پراکند .بوی باران گرفتهه ای .بهوی خها
نم گرفته ،بوی موهای باران خورد و بهوی عطهر تنهت بهه
دماغم می پیچد .نفس بهه نفهس ات مهی دههم .نفهس نفهس
می زنی .پر های بینی ات تند و تند بهاز و بسهته مهی شهود.
بازدم را بر پوست صورتم حهس مهی کهنم؛ گهرم اسهت و
مورمورم می شود .دستم را از جیبم درمی آورم و آرام پهسِ
صورتت را نوازش می کنم .می خهواهم تمهام سهلول ههای
بدنت بدانند دوستت دارم .می خواهم هوار بکشم و ههوار
می کشم .بادی به غبغب می انهدازم ،رگ ههای گهردنم بهاد
میکند و مو صدا اتاق را برمیدارد.
دیشب خواب تو را دیدم؛ حالل است لمس دسهت هایهت
در رؤیا!
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تو زیباتر از تنهایی منی!
همچون نسیمی با دلهم بهازی مهیکنهی؛ مهی لرزانهیام .بها
خودت می کشانیام .بدون آنکه بخواهم با تو و بها امهوا
صدایت میرقصم و اشک میریزم.
صدای باران میآید .قطر ههای بهاران روی حلبهیِ داخه
حیا چکه میکند و صدای آن بهر سهکوت شهب نهاخن
میکشد .دلِ تَرَ خوردۀ مهن بهر جنهازۀ غهرور لههشهد ام
سوگوار می سراید .شب رؤیاییِ آشنایی پیوند مهی خهورد
به شب بارانی جدایی .امشب زیر این باران تشهییع جنهاز
می کنم چند روز با تو بهودن را .آهسهته پهیِ تهابوت قهدم
میزنم و هقهق گریههایم را پشت غرورم پنهان کرد ام.
تههو کیسههتی کههه در تههاروپههود زنههدگیام و در الیههههههای
نوشته هایم جاری شد ای ،مث سونامی برهم زد ای ساح
زندگیام را؟!
گلنار من! من داخ شومینهام ،تو در میان برفها!

وقتی اشک می ریزی ،در قطرۀ اشکت غرق می شهوم ،سُهر
می خورم تا کنار لبهایت ،و جان می گیرم در جاری آبهی
که از لبولوچهات به را افتاد است.
خیس توام ،آنگا که در نگا تو غرق می شوم؛ غرق تهوام،
آنگا که با اشکهایت خیسم میکنی.
دار و ندار من! دیشب ،زخم کهنهام با یادت نمکین شهد و
در فراق تو گریستم .جنون ادواریام گ انداخته بود.
زیبای من!
ورق بزن صفحههای اندو را
و سر ببُر ثانیههای بیکسی را.
پس از شبها تنهایی،
زیر نور چراغ،
پشت کشوقوس ملحفهها،
شمایلت را لمس میکنم.
و تو جستوخیزکنان فریاد میکشی،
بسان قوی سفیدی که میان دجلهای از خون شناور است.
اینجا رختخواب من است
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و قتلگا تو.
دستهایت را دورم قالب می کنی تا حبس شوم میان بهود
و نبودت؛ بود و نبودم می شوی و مهیبویمهت بها عشهقی
پیچید در ملحفۀ زمان.
چشم هایت را می خرم و قابش می کنم روی دیوار ،تها ههر
روز نگاهم کنی.
را رفتن زیر نگا تو سخت است؛ وقتی خیر مهی شهوی،
دست و پایم را گم می کنم؛ انگار روی آب را می روم؛ پها
به پا میشوم و سکندری میخهورم و تهو مهیخنهدی پهیِ
زمین خوردنم.
تو بخند گریههایش با من.
از هجر و فراقت سوختم،
خاکسترم را باد برد و در این فص زمستان میهان بهرفهها
پراکند.
روی برفها را هم سیا کرد ام ،رویم سیا !
به یادت شمعی میان برف روشن کرد ام.

چند قطر اشکِ شمع بر قلب برف افتاد؛
کپۀ برف سوخت ،داغش افتاد بر شانۀ زمین.
چینچین دامنت بر فراز بادها میچرخد.
نگاهم سمت انگشت های توسهت کهه ههوا را بهه رقهص
درآورد است و قلب مرا.
تپش قلبم با صدای تو ،با نگا تو ،بها لهرزش دامنهت تنهد
می شود؛ موهایم سیخ شد است ،نبضم به شدت مهی زنهد؛
هُ می شوم ،دست و پایم می لرزد ،دسهت و پهایم را گهم
میکنم .الی این همه شوروشعف گیر کهرد ام؛ چهارچوبِ
دلدادگی تن

است ،به زندان انفرادی می ماند .تو آنسهوی

دیوار میرقصی و من اینسوی دیوار جان میسپارم.
گرگ و میش هواست و سکوت را زمرمههایم مهیشهکند؛
با خودم حرف میزنم ،تو را زمزمه میکنم.
چشم در چشم شوخت که خیر میمانم ،بند دلهم از ههم
میگسلد ،مث بند دل ننهبیگم ،آنگا که جوجه هایش سهر
از تخم درمی آورند ،مث بند تنبان کودکی که بی هوا به هوا
پرید است.
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با یاد تو برگهها را سیاهه میکنم و چرکنویسها را گوشهۀ
دنج کوچهتان آتش میزنم تا دلم در این سهرما یهخ نزنهد.
ساعتی است منتظر ماند ام اما گمانم خواب باشهی؛ وقهت
قرار یادت رفته است!
یادت هست بهه تهو گفهتم :خها کوچهه ای را بهه تهوبر
می کشم که از پس و پیش ،اعالمیۀ مرا بهر در و دیهوارش
زد باشند اما نام تو را دور انداخته باشند؛ از میت کمتهرم،
اگر صدای قلبت را نشنید باشهم و بها صهدای دل خهودم
رقصید باشم... .
هنوز سر حرفهایم هستم.
وقتی تو نباشی ،نفسم بند می آید؛ شش هایم پر از هوایهت
میشود.
از بس دوستت دارم گاهی وقت هها یهادم مهی رود کهه تهو
دوستم نداری.
دلم برای دل سنگت تن

می شود ،بسان دلتنگی شیشهه ای

برای شکسته شدن .کاش میدانستی همین امروز ههم اگهر

بخواهی ،میشود کوس رسوایی بهزنم سهر ههر چههاررا .
میتوانم تو را در بوق و کرنا کنم .تنها اگر تو بخواهی.
دلههم هههزار را مههیرود وقتههی صههدایت را نمههیشههنوم.
جورواجور فکر میکنم با خودم .نازنین! حرفی بزن.
زیر بارانِ ثانیهها لمسم میکنی .قطر ای از پیشانیات چکه
میکند و روی گونهام میافتد .دستت را الی موهایم قهایم
میکنی و معلق میمهانی .در فضها معلقهی .بهین سهقف و
تخت .نفسهایت تندتر میشود .جریانی از ههوا پهر ههای
بینیات را باز و بسته میکند و من فق نگاههت مهیکهنم.
نمیدانم داری میدوی ،داری قدم مهیزنهی یها داری سُهر
مهیخههوری تها از سههقف بیفتهی روی دامهنم .نههود درجههه
میچرخی .نیمرخت زیباتر است .نود درجهه مهیچهرخم.
دیگر نمیبینمت .از نبودنت کمی میترسم .دست چهپم را
آرام از پیراهنم جدا میکنم و انگشتهایش را یکبههیهک
در انگشتهای دست راستت فرومیبرم .انگشت هایهت از
عرق خیس است .انگشتهایم الی آنها لیز میخورد .دلهم
تن

شد برای دیدن رن

عسلی چشمهایت .نود درجهه
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را برمیگردی ،برمیگردم .چشمهایم در چشمهایهت قفه
میشود .لبهایم را روی لبهایت میگذارم.
مجنون که سراغ لیلی خویش نرفت
لیال به جنون در پی او جاری شد.
زیر چتری قرمز
قدمم با قدمت همرا است
و نگاهم به نگا تو دچار
و دستم به گلبرگْ مماس.
آنگا ،
موسیقیِ بارانخورد
بر لبانت جاری است؛
جریانی از شور
نغمههایی از عشق
جرعههایی از عطش.
وقت سحر،
در چمن آزادی،
میرقصد دلِ من با ضربان قلبت
و تو

گیسوان آویختی.
بر سر چله کمان بستی تا
صدمین بار شکارم بکنی
زخمهایم بشمار!
و تو میخندی و میخندانیم
خرمیِ باغچهام!
کاش میشد خند ات وصف کنم؛
گرچه بر زخم دلم میخندی
و منِ واماند مست دیدار رخت میخندم
آفتاب از پشت پرچینِ دلم سر زد و
گ شب بوی مرا با خود برد
تا شبی دیگر
شاید
شاید بازآید.
قد کمان کردی مرا با آن نگا چشمگیر
تیر چشمانت گلم از قد کمان خود نگیر
آسمان با تاب گیسویت زد رنگین کمان
هر کمان از هفت رنگش میکشد هفتاد تیر
صحبت مهرت که شد ،جان و دلم آتش گرفت
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ای کمان ابرو بیا مجنون تو گردید پیر
از نسیم آمد پیام ،کای عاشق بارانیام
در میان حجر منشین را کوی یار گیر
با نوای «نیلبک» موجی به افکارت فکن
صبح برخیز و بیا با صد نوا خلوت بگیر.
چوپان در را است
«نیلبک» منتظر و
غمزۀ یار تمام.
یک دشت سکوت و
دل خستۀ من.
چشمهایم پرِ اشک
نیمنگاهم پیِ تو
میچرد سبزیِ دشت
شاید بازآیی
شاید خوابهایم همه تعبیر شوند
شاید.
خواب دیدم
برگهایت را باد
یک به یک کند به ناز

تنت از جنس بلور
میدرخشید در آغوش نسیم
و منِ واماند
در حسرت یک بوسۀ عشق.
خواب دیدم
که دهاتی شد ای
پشت پرچین
وس دشت شقایق
دامنت میرقصید
و نمیترسیدی
که دلت خیس شود با قطرات باران
و نمیپرسیدی
که چرا شبنم اشک ،خیس باران نیست
و نمیخواستی
گربۀ همسایه سنگباران گردد
و فراموش نکردی به گ باغچهات آب دهی.
خواب دیدم
پدرت نجار است
عکس تو را
پشت دیوار دلم قاب نمود.
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خواب دیدم
مادرت خیا است
مژ هایت سوزن
که بدوزد دل سوختهام را با آن.
خواب دیدم
که نقاش جهان
سرِ فرصت
نقش زیبایی زد
به دل سن

کبود چشمم.

چشمهایت واکن
تا ببینی که چسان
پشت پلکت
رو به باران
رختخوابم پهن است؛
خواب تو را میبینم.
یخ زد دریاچۀ احساس کو
و تو میرقصی و
میرقصانی این دل یخزد را.
هجمۀ سرد سکوت

جاری در دل سن
و صدای گرمت از پسِ برکۀ آب
میرساند شور وص
میسراید مژد را.
نور امیدی نیست
جز یکی؛ چشمک چشمان نگار
که فالخن کرد
به شکارِ دل ریش
صد مژ را.
برکه راکد
لیک جاری قطرات اشکی است
که ز ژرفای دل سوختۀ نیلوفر
میچکد بر لب جوی
تا روان گرداند
برکۀ پژمرد را.
نازدانه گ یخ
سُفر کرد دل خویش
پیش هر کبک و خروس
تا خبر تاز کند
خلوت میکد را.
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چشمچرانی نکند بلب مست
به درختان برون از حجله
شاید اعجاز کند
با همین قصد ثواب
شاخۀ بید هرسخورد را.
«نیلبک»!
نقب مزن از دل خستۀ خود
تا دل سنگی کو
قدمی بردار ،از پی قربانی
تا نثارش بکنی
حرم بتکد را.
ای کاش در این دایر دختر شدمی
آیینۀ لطف حیّ داور شدمی
ای کاش نگار من پسر بود پسر
دستش به سرم چو تا بر سر شدمی
عمری به لبم نمکفروشی کردی
روزی به لبت کاش شکر شدمی
روزی که به چشم «نیلبک» فوت کنی
مجنون شوم و یار فسونگر شدمی.

چسان بوسه زنم
صورت مینایی مینا
وقتی که حضورش نرسد جانب این پیر؟
وقتی که ندانم
رخ نیلوفریاش
بر چه مثال است ،به چه تصویر.
جامی از اشک
فروخوردم و
زان مست شدم
تا که تصویر کنم
صورت بیصورت زیبای نفس گیر.
امروز
پس از مستی دیروز
باران غمش
آمد و هشیار شدم
که به زنجیرم و آن یار به نخجیر.
چشمان سرخت یا ز اشک است
یا خواب بودی وقت تمنا.

جرعهجرعه نوشدارو

ردّ نگاهم تا نگاهت
ردّ خوشایند تبسم
ردّ سه نقطه روی کاغذ
یعنی سکوتی پر زمعنا.
لب باز کن مینای من
شاید سکوتم را شکستی
شاید بهاران کردی این
فص خزان را.
توتی که بر شاتوت دل بست
بر شاخ فرتوتی نشسته
چشم انتظار باد ماند
تا جان دهد ،بر سن

خارا.

اما دریغا!
بادی نیامد
این توت پژمرد
شاید که گ مُرد
از داغ مینا.
این ژست عاشقانه نیست که توصیف میشود
شعلهای زاتش مجمر دل است

خاطری ز پرنیان
که اشار میکنم.
لیال که نقش او
ثبت است بر جریدۀ افکار،
بینقش میشود،
آنگا  ...که ساق پای گ را
نظار میکنم.
آن ما پار که جانم نثار وی
اینک به دست رقیب است و جامهام
از داغ فراق ما  ،پار میکنم.
خمشدنم را
خرد مگیرید
در این سن جوانی
ما پرستم به عرشۀ توحید و درد خویش
به صد رکوع چار میکنم.
در کوی اتهام و جمع هزاردستان
با چرخش نگاهی جانم دوبار مستان
بس ژند پوش دیدم در رقص با مالئک
عریانیام رها شد گرمم به جمع مستان
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سجاد روی آتش ،پهن است تا که شاید
داغی به دل نشیند در هجمۀ زمستان
خرناسۀ شب است و سرخاب روی ماهت
یک بوسه بر لبم نِه ،خواب شبانه بستان
یک سرفه کن ستار ! تا ختم گردد امشب
با وجد و شور و حالی کان نیست در شبستان
غوغای گامهایت در چینهدان ذهنم
موسیقی تبسم از «نیلبک» به بُستان.
چتر را باید بست.
زیر باران باید ماند.
اگر این سوز نسیم،
اگر این عشو دنیا،
راحتم بگذارد.
گ سرخ تشنۀ باران است
گربۀ همسایه خیس باران.
چرخش دست نسیم بوی باران دارد
و من دلدادۀ بارانم.
قطرات اشکم در میان باران
شستوشو میکند این غم را که

شبنم اشک ،به طفیلی شد مهمان گ سرخ؛
که نسیم
به قفیلی سخن از میکد با من گوید؛
که فرشته
از سر لطف ،بوسهباران کرد کوچۀ خا آلود.
من غریب و
شب همآغوشی زودگذر.
...
تنم از بوسۀ رندانه مینا سیر است؛
دلم از جذو مینایی باران لبریز.
این نه حال است مرا ب ملکه است؛
از بس تکراری است.
چشم در چشمان مینا
به سراغ چشمۀ عشق روانم هر شب.
لیک نقطۀ امیدی نیست جز یاری باران.
دل من پنجر داشت،
پنجر آلود بود.
اینک قطرات باران پنجر را میشوید
و حیا خانه را،
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که چه زیبا شد است.
میتوان از پس این پنجرۀ شستهشد
باران را دیدزد،
اگر این پنجر بگذارد.
هُرم درونم چرا به خاموشی گرایید ؟
نیمهشب است و من زیر باران ایستاد ام
نسیم در لباس خیسم نفوذ کرد
سردم شد
اما نمیدانم سردیام از باران است یا از نسیم؟
نه نسیم را یارای دل کندن از من است
نه مرا راهی برای جدا شدن از باران
تبسمی کردم به حال زار خودم
مرا چه شد که در آغوش گرم نسیم می لرزم؟
می ترسم :نکند باران دلگیر شود.
عشقبازان لب خود بر لب هر کوز نهند
مکن این بازی و زین فرقه جدا شو گ من
لب این بام نشین ،گردش ایام ببین
مشق رندی کن و از خرقه جدا شو گ من

غمز هایی که مرا بند کند ،عشوۀ توست
دست خود حلقه کن از حلقه جدا شو گ من
دُرّ اشکت سخن از راز مگویی دارد
گو به رازت که ازین حدقه جدا شو گ من
نکند یوسفِ خود را به هوس بوس کنی
کشتی نوح خر از غرقه جدا شو گ من
پشت این پرد نشین پردۀ پندار بدر
قلم توبه زن از سِبقه جدا شو گ من.
یک نظر تا جان نی پرخون شود
لب به خُم نِه تا ز جوشش چون شود
این خُمِ می کاین چنین در جوشش است
از پی عشقت ز خُم بیرون شود
نرگس چشمت مرا جادو نمود
ورنه عاق کی شود مجنون شود
دجلۀ اشکت مرا سیراب کرد
ورنه این ساح کجا هامون شود
هلهله از عید برپا شد ولی
«نیلبک» از هجر تو محزون شود.
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من چه زردم امروز
در هوای رویت
و چه انداز خمارم
به شراب عشقت
نکند بگسلد این حال مرا
شادی امروز
خندۀ فردا
زندگی خالی است از یار ولی
یادش هست؛
غم هست؛
انتظاری هم هست
و دمی باور این نکته:
تو را خواهم دید.
آری!
تا چشمۀ جوشان نگاهت زند است
زندگی باید کرد
در دلم تصویری است از رخ زیبایت
که سببساز شد
تا گرم شوم؛
را بیفتم پیِ پس کوچۀ عشق،

کوچۀ بیکسی و تنهایی.
من که بر سایۀ تو مشتاقم
به سرابی پیِ آبی دل خوش
منتظر خواهم ماند
و سکوت است ،سکوت.

