
 

 
 



 

 

 

 

 

 جرعه نوشداروجرعه
 

 مسلم شوبکالئي

http://mshobkalayi.blogfa.com 

 





 

  

 

 
 

 

 اندکي ،یخود کرد ریاس يرا به نگاه یهرگاه نگار... .
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های نوشتهآید دستدر پی میآنچه  تذکر:

. خودم یا بدش پای. خوب خودم است

ای از هر جمله .برای نوشتن ییهاقالب

و  آمد راز دلت را در آن قالب بریز خوشت

 نیست.باکی  .به معشوق خودت تقدیم کن

 
 را سرم

 تا بگذار اتشانه روی

 چیز همه بدانند همه

 .است من سر زیر

  

 .بگیرند من از را نبودنت ترسممی

 ،نویسیمی برایم را احساست وقتی یا زنیمی حرف وقتی

 قربانگها   بهه  را اتواقعی احساس جمالت نکند .ترسممی

 سهکوت  با که نگاهت و است تربامز  برایم سکوتت برند؛

 .است زندگی تابلوی زیباترین خوردمی گر 

  

 انگهار . سهوزاند مهی . است سخت بودن تو بی کنممی اقرار

 را آن سوزش باشند؛ انداخته جانم به را گَزَنه هایبرگ کن
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 بهودن  تهو بهی  ههای هثانیه . کهنم مهی  احساس جانم عمق تا

 گها  . گهذرد مهی  سهخت  گهذرد، مهی  دیهر . نیست شمردنی

 هایثانیهکند. می امخسته. گذردنمی اصالً کنممی احساس

 مثه   گذشهت،  زود چهه : نبهود  شهمردنی  نیهز  بهودن  تو با

 تهو،  عمر هایلحظه مث . زدمی تند و تند قلبت، هایتپش

 !عمرم

  

 .تویی امشد  حبس آن در که زمانی سوی دو

  

 .کنممی لمست هاثانیه بارانِ زیر

  

 من از را تو توانندمی کنی، دریغ من از را خودت توانیمی

 .است من با عشقت اما بگیرند

 .است من با انتظارت، دورم تو از گرچه

  

 ماننهد  بگویهد  را دلهش  حهرف  توانهد نمهی  که آن سکوتِ

 توانمی  هاالل از که تفاوت این با ،است حنجر  خموشی

 اشارتی عاشقان از ولی خواهندمی چه که فهمید اشارتی به

 پنههان  و سهر   اهه   دههان  بهر  اندزد  مهر که آیدبرنمی هم

 .را دل اسرار ازلی حکم به اندکرد 



 

 

  

 رنه   چنهد  آبهی  و سهیا   بین. سیاهم من و هستی آبی تو

 .دورم تو از من انداز  همین به است؟ فاصله

  

بر  و من بهار را ا گذاشتیتو زمستان را در موهای من ج

 های تو.لب

  

 
 زخهم  بهر  دست پا، در خار گونهاین که ایکرد  چه من با

 .روانم اتپی در پا و سر بی ،نهاد 

  

 آجرههای  آخهرین  کهه  آنجها  م،گذشت که انتکوچه پیچ از 

 قلهبم . لرزیهد  دلهم  شهد، می پنهان ممچش منظر از تانخانه

 د.بغضم برای آخرین بار ترکی .شد فشرد 

  

 شهد   پرپهر  عمهرم  ۀلحظه لحظهه  تو بی  که برگرد !من گ 

 .است

  

ام روی فرشی پهن کرد ، ام از رز سرخهایی آماد  کرد گ 

گیسوانت را با . و منتظرم تا تو بیایی که نقش یاس دارد
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نم و بدنت را با کهایی از گ  محمدی آذین میگلبرگ

هایی اتاق تاریک، شمع. پوشانمای از پر قو میپارچه

چون  ،ایهای گ  نشستهو تو در میان شاخه روشن 

 .درخشان و زیبا، الماسی که نگین انگشتری شد  است

 .نوشمتمیکنم تا صبح نگاهت می ،آنگا 

  

 امزد  تابلو را لیلی خالی جای. است مجنون جزیرۀ اینجا

 .کیست از ساح  بر ماند  ردپای بداند برگشت، اگر تا

  

 .شرابی پیمانه کنم نوش لبت لع  از بگذار

  

 .کن خشکم تو ؛کرد  خیسماشک  بارانِ

  

 :توست یاداسر سر شب

 موهایت سیاهۀ شب سیاهی

 تو چشمک آن ستارۀ 

  شب جان نقش رویت ما 

 .لیلی چشمان مستی اسیر ،مجنون من و

  



 

 

 جمله را دردهایم ؛ردگذمی شبم و روز تو انتظار چشم

 ،بیایی که آنگا  اما .بازگویم برایتو  بیایی تو تا ،کنممی

 .ماند نخواهد دردی

  

 .شومنمی پیدا که مرا ایکرد  رها کجا به

  

 .زندمی حرف هم سکوت

  

 بهمعنا بی تماس یک تنهامحبتت را بگیرند،  امبوسه از اگر

 .ماندمی جا

  

 را منزلت را  گا  هک کرد  مسحورم چنان دیدارت شوق

 مدام که کرد  مفتونم چنان اتچهر  یاد و کنممی فراموش

 .را صورتت گردی

 خود از بویش مستی و دهدمی یاس بوی پوشتتن

 .است کرد  بیخودم

  

 یا است بودن تو با از لرزممی چرا دانمنمی: صحنه آخرین

 شدن؟ تو بی ترس از
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 دفاع ،شد  نوشته ایمهغصه نامۀپایان که بدانم تا کن لمسم

 .است تو آغوش در رقص زمان اینک واست  شد 

  

 صورتت روی شد جاری چشمم از که اشکی قطرۀ دیروز

 امروز. چشمت سمت دادم سُرش آرام و گذاشتم امانت به

 هایملب به چشمانت چشمۀ از را همان خواهدمی دلم

 .بستانیبد  چه! و . برگردانی

  

 سپید  نه  نبود، ینجاا کسهیچ مانروبوسی هنگام کاش

 .درخت روی مینا نه کو ، سمت

  

 !تقصیر سراپااشکم،  سراپا چه حالی استاین 

  

 ؛کهن  پها   را هایهت رژلهب  بهار  این اما .ببوس مرا هم باز

 خهواهم مهی . نکن خشک را هایتلب و صورتت را بشوی

 تهن  ایهن  شهاید . کهنم  حهس  صورتم روی را صورتت آب

 گرمهی  بهه  شوم گرم هم من شاید. بخورد تکانی خشکید 

 لطافت با کنم صفا و آب خنکی به شوم خنک و هایتلب

 .کشیمی صورتم به که دستی

  



 

 

  گرفت خوابم لبت لع  بی که هاییشب یاد

 .کن بیمار لب یاد نشین گورم لب بر

  

 دسهتت  بهر  ،برسهانی  دسهتانت  به را هایمدست روزی اگر

 کهه چنهان  نهم، زمی گر  دامنت به را دستم و بندممی دخی 

 .است خورد  گر  دلت به دلم

  

 .اندبرید  عشق با را نافم باشد چه هر نامم

  

 قلهبِ  دامنهت  ههای مهو   با رقصانیمی و رقصیمی که تو

 را امواسوخته

 :دانیمی هم خودت

 هستم تنها تو بی

  

 لبخنهد  با بعد، ی.گذاشت قلبم روی را پایت اشتباهی دیروز

 !آ گرفتم ازت غولنجی عجب: یگفت

 راههت  سهر  را دلهم . است پرت روزها این حواسم هم من

: گهویم می شد ،سرخ صورت و خجالت با بعد، اندازم،می

 !گرفت؟ دردت !پات زیر گذاشتم رو دلم ببخشید
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 فکر تو به وقتی ؛شمال امانبی هایباران مث  ،جذابی برایم

 .شوممی خیس کنم،می

  

  امنشسته تنها

  نیستم تنها اما

 .دهدنمی امان یادت

  

 مهن  از هها ستار  قد به که ای زد، حرف تو با شدمی کاش

 تها  دهم متسَقَ ستار  کدامین به دانمنمی و دلتنگم. دوری

هر بهار کهه   . بزنی چشمک برایم شد  که هم دیگر بار یک

 حیها   وسه   ،ههایم پلهک  پشهت  ،گشایممی را هایمچشم

 دامنهت  یپها  و پهر  بهه  بهاد  و ایایسهتاد   قهد تمام مانخانه

 بها  را لَختهت  موهای و زندمی شالق صورتت پیچد، بهمی

 .دهدمی تاب خود

  

. بهودن  تهو  بی دوشنبۀ ششمینوهفتاد است، دوشنبه امروز

 گالیهه  و لرزم،نمی هرچند کنم،می تب شودمی که دوشنبه

 کهه  نگفهتم  ،بهرو  گقتم من که گیرم. اتخیالیبی از کنممی

 کنهدن  بهه . خهدا  بهه  دارد گنها  . کن قف  رویم به را قلبت



 

 

 سهر  جوی به را حنا کیسۀ و ایکرد  مشغولم گردو پوست

 .خدا به دارد گنا . ایریخته کوچه

  

 آیهم می وجد به ،دزنغنج می دلم رویمی که هم  غر چشم

 بهاران  زیر گوییگیرد. میدربرم رامشآ با همرا  هیجانی و

 اتتافتهه  موههای  الی از بهاران  بوی. ایایستاد . امایستاد 

 خها   بهوی . ایگرفتهه  باران بوی. پراکندمی انگیزدل عطر

 بهه  تنهت  عطهر  بهوی  و خورد نابار موهای بوی گرفته،نم

 نفهس نفهس . دههم مهی  اتنفهس  بهه  نفس. پیچدمی دماغم

. شهود مهی  بسهته  و بهاز  تند و تند اتبینی هایپر . زنیمی

 و اسهت  گهرم  کهنم؛ مهی  حهس  صورتم پوست بر را بازدم

 پهسِ  آرام و آورمدرمی جیبم از را دستم. شودمی مورمورم

 ههای سهلول  تمهام  خهواهم می. کنممی نوازش را صورتت

 ههوار  و بکشم هوار خواهممی. دارم دوستت بدانند بدنت

 بهاد  گهردنم  ههای رگ انهدازم، می غبغب به بادی. کشممی

 .داردبرمی را اتاق صدا مو  و کندمی

  

 هایهت دسهت  لمس است حالل ؛مدید را تو خواب دیشب

 !رؤیا در
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 منی! تنهایی از زیباتر تو

  

 بها . املرزانهی مهی  کنهی؛ مهی  بهازی  دلهم  با نسیمی همچون

 امهوا  بها   و تو با بخواهم آنکه بدون. امکشانیمی خودت

 .ریزممی اشک و رقصممی صدایت

  

 داخه   حلبهیِ  روی بهاران  ههای قطر . آیدمی باران صدای

نهاخن   شهب  سهکوت  بهر  آن صدای و کندمی چکه حیا 

 امشهد  لهه  غهرور  جنهازۀ  بهر  مهن  خوردۀتَرَ  دلِ. کشدمی

 خهورد مهی  پیوند آشنایی رؤیاییِ شب. سرایدمی سوگوار 

 جنهاز   تشهییع  باران این زیر امشب .جدایی بارانی شب به

 قهدم  تهابوت  پهیِ  آهسهته . را بهودن  تو با روز چند کنممی

 .امکرد  پنهان غرورم پشت را هایمگریه هقهق و زنممی

  

 هههایالیههه در و امزنههدگی وپههودتههار در کههه کیسههتی تههو

 ساح  ایزد برهم سونامی مث ، ایشد  جاری هایمنوشته

 ؟!را امزندگی

  

 !هابرف میان در تو ،امشومینه داخ  من گلنار من!

  



 

 

 سُهر  شهوم، می غرق اشکت قطرۀ در ریزی،می اشک وقتی

 آبهی  جاری در گیرممی جان و هایت،لب کنار تا خورممی

 .است افتاد  را  به اتلوچهولب از که

  

 تهوام،  غرق شوم؛می غرق تو نگا  در که آنگا  توام، خیس

 .کنیمی خیسم هایتاشک با که آنگا 

  

ام با یادت نمکین شهد و  دار و ندار من! دیشب، زخم کهنه

 ود.گ  انداخته ب امادواری جنوندر فراق تو گریستم. 

  

 !منزیبای 

 را اندو  هایصفحه بزن ورق

 .را کسیبی هایثانیه ببُر سر و

 تنهایی، هاشب از پس

 چراغ، نور زیر

 ها،ملحفه قوسوکش پشت

 .کنممی لمس را شمایلت

 کشی،می فریاد وخیزکنانجست تو و

 .است شناور خون از ایدجله میان که سفیدی قوی بسان

 ستمن ا رختخواب اینجا
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 .تو تلگا ق و

  

 بهود  میان شوم حبس تا کنیمی قالب دورم را هایتدست

 عشهقی  بها  تبویمه مهی و  شویمی نبودم و بود نبودت؛ و

 زمان. ملحفۀ در پیچید 

  

 ههر  تها  ،دیوار روی کنممی قابش و خرممی را هایتچشم

 .کنی نگاهم روز

 شهوی، مهی  خیر  وقتی؛ است سخت تو نگا  زیر رفتن را 

 پها  روم؛می را  آب روی انگار؛ کنممی گم ار پایم و دست

 پهیِ  خنهدی مهی  تهو  و خهورم می سکندری و شوممی پا به

 .خوردنم زمین

 .من با هایشگریه بخند تو

  

 ،سوختم فراقت و هجر از

 هها بهرف  میهان  زمستان فص  این در و برد باد را خاکسترم

 .پراکند

 !سیا  رویم ام،کرد  سیا  هم را هابرف روی

  

 .امکرد  روشن برف میان شمعی دتیا به



 

 

 افتاد؛ برف قلب بر شمع اشکِ قطر  چند

 .زمین شانۀ بر افتاد داغش سوخت، برف کپۀ

  

 .چرخدمی بادها فراز بر دامنت چینچین

 رقهص  بهه  را ههوا  کهه  وسهت ت هایانگشت سمت نگاهم

 .مرا قلب و است درآورد 

 تنهد  دامنهت  لهرزش  بها  تو، نگا  با تو، صدای با قلبم تپش

 زنهد؛ مهی  شدتبه نبضم است، شد  سیخ موهایم شود؛می

 گهم  را پهایم  و دسهت  لرزد،می پایم و دست شوم،می هُ 

 چهارچوبِ ام؛ گیر کهرد   شوروشعف همه این الی. کنممی

 آنسهوی  تو. ماندمی انفرادی زندان به است، تن  دلدادگی

 .سپارممی جان دیوار اینسوی من و رقصیمی دیوار

  

 شهکند؛ مهی  هایمزمرمه را سکوت و هواست یشم و گرگ

 .کنممی زمزمه را تو زنم،می حرف خودم با

  

 ههم  از دلهم  بند مانم،می خیر  که شوخت چشم در چشم

 سهر  هایشجوجه که آنگا ، بیگمننه دل بند مث ، گسلدمی

 هوا به هوابی که کودکی تنبان بند مث  آورند،درمی تخم از

 .است پرید 
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 گوشهۀ  را هاچرکنویس و کنممی هسیاه را هابرگه تو یاد با

. نزنهد  یهخ  سهرما  این در دلم تا زنممی آتش تانکوچه دنج

 وقهت  باشهی؛  خواب گمانم اما امماند  منتظر است ساعتی

 است! رفته یادت قرار

  

 تهوبر   بهه  را ایکوچهه  خها  : گفهتم  تهو  بهه  هست یادت

 دیهوارش  و در بهر  مرا اعالمیۀ ،پیش و پس از که کشممی

 ،کمتهرم  میت از باشند؛ انداخته دور را تو نام اما باشند زد 

 خهودم  دل صهدای  بها  و باشهم  نشنید  را قلبت صدای اگر

 ... .باشم رقصید 

 هایم هستم.هنوز سر حرف

  

 هوایهت  از پر هایمشش آید؛می بند نفسم نباشی، تو وقتی

 .شودمی

  

 تهو  کهه  رودمهی  یهادم  هها وقت گاهی دارم دوستت بس از

 .نداری دوستم

 ایشیشهه  دلتنگی بسان شود،می تن  سنگت دل برای دلم

 اگهر  ههم  امروز همین دانستیمی کاش. شدن شکسته برای



 

 

. چههاررا   ههر  سهر  بهزنم  رسوایی کوس شودمی ،بخواهی

 .بخواهی تو اگر تنها. کنم کرنا و بوق در را تو توانممی

  

. شههنومنمههی را صههدایت وقتههی رودمههی را  هههزار دلههم

 نازنین! حرفی بزن. .خودم با کنممی فکر جورواجور

  

چکه  اتیشانیاز پ یا. قطر یکنیلمسم م هاهیبارانِ ثان ریز

 میقها  میموها ی. دستت را الافتدیام مگونه یو رو کندیم

سهقف و   نی. به ی. در فضها معلقه  یمهان یو معلق م یکنیم

 یهها از ههوا پهر    یانی. جرشودیتندتر م تیهاتخت. نفس

کهنم.  یو من فق  نگاههت مه   کندیرا باز و بسته م اتینیب

سُهر   یدار ایه  یزنه یقدم مه  یدار ،یدویم یدار دانمینم

دامهنم. نههود درجههه   یرو یفتههیتها از سههقف ب  یخههوریمه 

. چهرخم یاست. نود درجهه مه   باتریز مرختی. نیچرخیم

. دست چهپم را  ترسمیم ی. از نبودنت کمنمتیبینم گرید

 کیه بهه کیرا  شیهاو انگشت کنمیجدا م نمراهیآرام از پ

از  تیه ها. انگشتبرمیدست راستت فروم یهادر انگشت

. دلهم  خوردیم زیآنها ل یال میهااست. انگشت سیعرق خ

. نود درجهه  تیهاچشم یرن  عسل دنید یتن  شد  برا
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قفه    تیه هادر چشم میها. چشمگردمیبرم ،یگردیرا برم

 .گذارمیم تیهالب یرا رو میها. لبشودیم

  

 مجنون که سراغ لیلی خویش نرفت

 .لیال به جنون در پی او جاری شد 

  

 قرمز یچتر ریز    

 قدمم با قدمت همرا  است     

 و نگاهم به نگا  تو دچار     

 و دستم به گلبرگْ مماس.     

 آنگا ،     

 خورد باران یِقیموس     

 است؛ یبر لبانت جار      

 از شور یانیجر     

 از عشق ییهانغمه     

 از عطش. ییهاجرعه     

 ،وقت سحر     

 ،یدر چمن آزاد    

 من با ضربان قلبت رقصد دلِیم     

 و تو     



 

 

 .یختیآو سوانیگ     

 تا یبر سر چله کمان بست      

 یبار شکارم بکن نیصدم     

 بشمار! میهازخم     

 میخندانیو م یخندیو تو م     

 ام!باغچه یِخر م     

 ات وصف کنم؛شد خند یکاش م     

 یخندیگرچه بر زخم دلم م     

 خندمیرخت م داریواماند  مست د و منِ     

 دلم سر زد و نِیآفتاب از پشت پرچ     

 مرا با خود برد یگ  شب بو     

 گرید یتا شب     

 دیشا     

 .دیآباز دیشا     

  

 ریمرا با آن نگا  چشمگ یقد کمان کرد    

 ریچشمانت گلم از قد کمان خود نگ ریت     

 کمان نیزد  رنگ تیسویآسمان با تاب گ     

 ریکشد هفتاد تیهر کمان از هفت رنگش م     

 صحبت مهرت که شد، جان و دلم آتش گرفت     
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 ریپ دیمجنون تو گرد ایکمان ابرو ب یا     

 امیعاشق باران یکا ام،یآمد پ میاز نس     

 ریگ اری یرا  کو نیحجر  منش انیدر م     

 به افکارت فکن یموج «لبکین» یبا نوا     

 .ریبا صد نوا خلوت بگ ایو ب زیبرخصبح      

  

 چوپان در را  است     

 منتظر و «لبکین»    

 تمام. اری ۀغمز     

 دشت سکوت و کی    

 من. ۀدل خست     

 اشک پرِ میهاچشم     

 تو یِنگاهم پمین     

 دشت یِچرد سبزیم     

 ییبازآ دیشا     

 شوند ریهمه تعب میهاخواب دیشا     

 .دیشا     

 دمیواب دخ     

 را باد تیهابرگ      

 کند  به ناز کیبه  کی    



 

 

 تنت از جنس بلور     

 میدر آغوش نس دیدرخشیم     

 واماند  و منِ     

 عشق. ۀبوس کیدر حسرت      

 دمیخواب د     

 یاشد  یکه دهات      

 نیپرچ پشت     

 قیوس  دشت شقا     

 دیرقصیدامنت م     

 یدیترسیو نم     

 شود با قطرات باران سیلت خکه د     

 یدیپرسیو نم     

 ستیباران ن سیخ ،که چرا شبنم اشک     

 یخواستیو نم     

 سنگباران گردد هیهمسا ۀگرب     

 .یات آب دهبه گ  باغچه یو فراموش نکرد     

 دمیخواب د     

 پدرت نجار است     

 عکس تو را     

 دلم قاب نمود. واریپشت د     
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 مدیخواب د     

 است ا یمادرت خ     

 سوزن تیهامژ      

 ام را با آن.که بدوزد دل سوخته     

 دمیخواب د     

 که نقاش جهان     

 فرصت سرِ     

 زد ییباینقش ز     

 به دل سن  کبود چشمم.     

 واکن تیهاچشم     

 که چسان ینیتا بب     

 پشت پلکت     

 رو به باران     

 رختخوابم پهن است؛     

 .نمیبیواب تو را مخ     

  

 احساس کو  ۀاچیزد  در خی    

 و یرقصیو تو م     

 .زد  راخیدل  نیا یرقصانیم     

 سرد سکوت ۀهجم     



 

 

 در دل سن  یجار     

 آب ۀبرک گرمت از پسِ یو صدا     

 رساند شور وص یم     

 .مژد  را دیسرایم     

 ستین یدینور ام     

 چشمک چشمان نگار ؛یکیجز      

 که فالخن کرد      

 شیدل ر به شکارِ     

 .صد مژ  را     

 برکه راکد     

 است یقطرات اشک یجار کیل     

 لوفرین ۀدل سوخت یکه ز ژرفا     

 یچکد بر لب جویم     

 تا روان گرداند     

 .پژمرد  را ۀبرک     

 خینازدانه گ       

 شیفر  کرد  دل خوسُ     

 هر کبک و خروس شیپ     

 تاز  کندتا خبر      

 .را کد یخلوت م     
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 نکند بلب  مست یچرانچشم     

 به درختان برون از حجله     

 اعجاز کند دیشا     

 قصد ثواب نیبا هم     

 .خورد  راهرس دیب ۀشاخ     

 !«لبکین»    

 خود ۀنقب مزن از دل خست     

 کو  یتا دل سنگ     

 یقربان یاز پ ،بردار یقدم     

 یتا نثارش بکن     

 .حرم بتکد  را     

  

 یدختر شدم ر یدا نیکاش در ا یا     

 یداور شدم یّطف حل ۀنییآ    

 کاش نگار من پسر بود پسر یا     

 یدستش به سرم چو تا  بر سر شدم     

 یکرد یفروشبه لبم نمک یعمر     

 یبه لبت کاش شک ر شدم یروز     

 یفوت کن «لبکین»که به چشم  یروز     

 .یفسونگر شدم اریمجنون شوم و      



 

 

  

 چسان بوسه زنم    

 نایم یینایصورت م

 ؟ریپ نیکه حضورش نرسد جانب ا یوقت

 که ندانم یوقت

 اشیلوفرین رخ

 .ریچه مثال است، به چه تصو بر

 از اشک یجام

 و فروخوردم

 مست شدم زان

 کنم ریکه تصو تا

 .رینفس گ یبایصورت زیب صورت

 امروز

 روزید یاز مست پس

 غمش باران

 شدم اریهش آمد و 

 .ریبه نخج اریو آن  رمیبه زنج که

  

 ز اشک است ایچشمان سرخت 

 .وقت تمنا یخواب بود ای
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 نگاهم تا نگاهت ردّ

 تبسم ندیخوشا ردّ

 کاغذ یسه نقطه رو ردّ

 .پر زمعنا یسکوت یعنی

 من ینایباز کن م لب

 یسکوتم را شکست دیشا

 نیا یکرد انبهار دیشا

 .خزان را فص 

 دل بستکه بر شاتوت  یتوت

 نشسته یشاخ فرتوت بر

 انتظار باد ماند  چشم

 .جان دهد، بر سن  خارا تا

 !غایدر اما

 امدین یباد

 توت پژمرد نیا

 ردکه گ  مُ دیشا

 .نایداغ م از

  

 شودیم فیکه توص ستیژست عاشقانه ن نیا

 تش مجمر دل استاز یاشعله



 

 

 انیز پرن یخاطر

 .کنمیاشار  م که

 که نقش او الیل

 افکار، ۀدیجر است بر ثبت

 ،شودینقش میب

 گ  را یساق پا که...  آنگا 

 .کنمینظار  م 

 یپار  که جانم نثار وما  آن

 اماست و جامه بیبه دست رق نکیا

 .کنمیداغ فراق ما ، پار  م از

 شدنم راخم

 دیریمگ خرد 

 یسن جوان نیا در

 شیو درد خو دیتوح ۀپرستم به عرشما 

 .کنمیصد رکوع چار  م به

  

 اتهام و جمع هزاردستان یدر کو

 جانم دوبار  مستان یچرخش نگاه با

 در رقص با مالئک دمیپوش دژند  بس

 ام رها شد گرمم به جمع مستانیانیعر
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 دیپهن است تا که شا ،آتش یرو سجاد 

 زمستان ۀدر هجم ندیبه دل نش یداغ

 ماهت یشب است و سرخاب رو ۀخرناس

 بستان خواب شبانه، هبوسه بر لبم نِ کی

 تا ختم گردد امشب !سرفه کن ستار  کی

 در شبستان ستیکان ن یوجد و شور و حال با

 دان ذهنمنهیدر چ تیهاگام یغوغا

 .به بُستان «لبکین»تبسم از  یقیموس

  

 بست. دیچتر را با     

 ماند. دیباران با ریز     

 م،یسوز نس نیاگر ا     

 ا،یعشو   دن نیاگر ا     

 راحتم بگذارد.     

 باران است ۀگ  سرخ تشن     

 .باران سیخ هیهمسا ۀگرب     

 باران دارد یبو میچرخش دست نس     

 بارانم. ۀو من دلداد     

 باران انیقطرات اشکم در م     

 غم را که نیا کندیشو موشست     



 

 

 شد  مهمان گ  سرخ؛ یلیشبنم اشک، به طف     

 میکه نس     

 د؛یبا من گو کد یسخن از م یلیبه قف     

 که فرشته     

 .آلودخا  ۀباران کرد  کوچبوسه ،از سر لطف     

 و بیمن غر     

 .زودگذر یآغوششب هم     

    ... 

  

 است؛ ریس نایرندانه م ۀنم از بوست 

 .زیباران لبر یینایدلم از جذو  م

 ملکه است؛ ب نه حال است مرا  نیا

 است. یاز بس تکرار

 نایم انشم در چشمچ

 عشق روانم هر شب. ۀبه سراغ چشم

 باران. یاریجز  ستین یدیام ۀنقط کیل

 دل من پنجر   داشت،

 پنجر  آلود  بود.

 دیشویقطرات باران پنجر  را م نکیا

 خانه را، ا یو ح
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 شد  است. بایکه چه ز

 شد شسته ۀپنجر نیتوان از پس ایم

 ،زددیباران را د

 پنجر  بگذارد. نیاگر ا

  

 گرایید ؟هُرم درونم چرا به خاموشی  

 امشب است و من زیر باران ایستاد نیمه

 نسیم در لباس خیسم نفوذ کرد 

 سردم شد 

 نسیم؟ از یا است باران از امسردی دانماما نمی

 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.

  

 نهند کوز  هر لب بر خود لب بازانعشق

 شو گ  من فرقه جدا نیو ز یباز نیمکن ا

 نیبب امیگردش ا ن،یبام نش نیا لب

 شو گ  من کن و از خرقه جدا یرند مشق



 

 

 توست ۀکه مرا بند کند، عشو ییهاغمز 

 شو گ  من خود حلقه کن از حلقه جدا دست

 دارد ییاشکت سخن از راز مگو رّدُ

 شو گ  من حدقه جدا نیبه رازت که از گو

 یخود را به هوس بوس کن وسفِی نکند

 نوح خر از غرقه جدا شو گ  من یکشت

 پندار بدر ۀپرد نیپرد  نش نیا پشت

 .وبه زن از سِبقه جدا شو گ  منت قلم

  

 پرخون شود ینظر تا جان ن کی    

 لب به خُم نِه تا ز جوشش چون شود     

 در جوشش است نیچن نیکا یخُمِ م نیا     

 شود رونیعشقت ز خُم ب یاز پ     

 نرگس چشمت مرا جادو نمود     

 شود مجنون شود یورنه عاق  ک     

 کرد رابیاشکت مرا س ۀدجل     

 ساح  کجا هامون شود نیورنه ا     

 یبرپا شد ول دیهلهله از ع     

 .از هجر تو محزون شود «لبکین»    
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 من چه زردم امروز

 تیرو یدر هوا

 چه انداز  خمارم و

 به شراب عشقت

 حال مرا نیبگسلد ا نکند

 امروز یشاد

 خندۀ فردا

 یول اریاست از  یخال یزندگ

 ؛هست ادشی

 ؛غم هست 

 هم هست یانتظار

 نکته: نیباور ا یدم و

 .دیرا خواهم د تو

 !یآر 

 جوشان نگاهت زند  است ۀتا چشم

 کرد دیبا یزندگ

 تیبایاست از رخ ز یریدلم تصو در

 ساز شد سبب که

 ؛تا گرم شوم

 ،عشق ۀپس کوچ یِپ فتمیرا  ب



 

 

 .ییو تنها یکسیب ۀکوچ

 تو مشتاقم ۀیکه بر سا من

 دل خوش یآب یِپ یبه سراب

 منتظر خواهم ماند

 سکوت. ،سکوت است و 


