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89

آنکس که ز خود برید پیوستتت به عشتتق
آنکس که ز خود برید پیوستتت به عشتتق
در راه رستتیدن به وصتتالت ای دوستتت
از شتوق تو شتد شتتهید پیوست به عشق

5

هرچند که نیستتتت شتتتاعری پیشتتتة من
جز شتتتعر مجوی در رگ و ریشتتتة من
از چشتتتمتة شتتتعر جرعتهای نوشتتتیدم
تتا ستتتبز شتتتود درختتت انتدیشتتتة من

8
تشنهي تماشا

بین من و شتتتعر راز پیونتتد دل استتتت
آیتینتتة استتترار ختتداونتتد دل استتتتت
گتر نتتیتتک نتتظتتر کتتنی بتته بتتازار هنر
ستتترمتایتتة اصتتتلی هنرمنتتد دل استتتت

68

3

شتتتعر آینهای استتتت روبهروی من و تو
آیتتیتتنتتة راز گتتفتتتوگتتوی متتن و تتتو
شتتتتاعر کلمتتات منتشتتتر در همتتهجتتا
پیغتتامرستتتتان دل بتته ستتتوی من و تو

8

پر میکشتتد از دل به زبان با من شتتعر
تا حستتتن تو را کند بیان با من شتتتعر
وقتی کتته خیتتال وصتتتفِ گتتل را دارم
از روی تو میدهد نشتتان با من شتتعر

5

هرچند که دوستتت را ستودن عشق است
رباعياه

یا شتتعر برای او ستترودن عشتتق استتت
در متذهتب عتاشتتتقتان فارغ از خویش
راضی به رضای دوست بودن عشق است

69

9

در راه تو عقتل پای در گِل مانده استتتت
از قتافلتة وصتتتل تو غافل مانده استتتت
از عشتتتق بتپرستتتیتتد کتته او میدانتتد
تا خانة دوستتتت چند منزل مانده استتتت

2

ستترچشتتمة آب زندگانی عشتتق استتت
معنتای حیتات جاودانی عشتتتق استتتت
آن متتهتتر کتته بتتر تتتمتتامِ ذرات وجتتود
تتابیتده فروغ آستتتمانی عشتتتق استتتت

4
تشنهي تماشا

عشتتتق آیة آستتتمانی استتتت ای دل من
ستتترمتایتة زنتدگانی استتتت ای دل من
یک لحظه مباش غافل از عشتتق که عشق
یتک هتدیتة نتاگهانی استتتت ای دل من

۱1



بی
ت
دو ياه



595

بتهتتر ز کتتتاب همتتدمی نیستتتتت مرا
وین همتتدمی ارزش کمی نیستتتتت مرا
جتتایی کتته کتتتاب و خلوتی می یتتابم
آن جای دگر جای غمی نیستت نیست مرا

5

بتتیتتا بتتا هتتم بتتختتوانتتیتتم ای کتتبتتوتتتر
متتن و تتتو هتتمزبتتانتتیتتم ای کتتبتتوتتتر
متتن و تتتو از دیتتارِ آستتتتمتتانتتیتتم
متتبتتاد ایتتنتجتتا بتتمتتانتتیتتم ای کتتبتتوتتتر

8
تشنهي تماشا

شتتتبتی در را بتته روی غتیتر بستتتتیم
متتن و دل روبتتهروی هم نشتتتستتتتیم

بتته یتتاد لتتحتتظتتههتتای بتتا تتتو بتتودن
طتلستتتمِ گریتته را درهم شتتتکستتتتیم

81

3

ستتتحتترگتتاهتتی ستتتراغ از دل گتترفتم
بتته اشتتتتک دیتتده داغ از دل گتترفتتتم
بتته دنتبتتال گتتل گتتمگشتتتتتتة ختتویش
چتتراغ از دل چتتراغ از دل گتترفتتتتتم

8

متن و دل هتر دو دلتنتتگ تو هستتتتیم
همیشتتتته گوش بر زنتتگ تو هستتتتیم
شتتتکستتتتنهتتای دل میگویتتد این را
کتته غتتافتتل از دل ستتتنتتگ تو هستتتتیم

5

هتتوای گتتریتته کتتردن دارم امشتتتتب
دوبیتي اه

متتگتتر داغ از دلتتم بتتردارم امشتتتتب
متتثتتال نتتختتل بتتارانختتورده در بتتاد
تتتمتتام ختتویتتش را میبتتارم امشتتتتب

87

9

بتیتتا در ستتتیتنتتة من جتتا کن ای درد
متترا بتتار دگتتر پتتیتتدا کتتن ای درد
بتتیتتا و در شتتتتبستتتتتتتان دل متتن
بستتتتای گتتریتته را بتترپتتا کن ای درد

2

من اینجتا متانده چون مردابم ای اشتتتک
بتترای دیتتدنتتت بتتیتتتابتتم ای اشتتتتک
دلم در آستتتتتتان خشتتتکستتتالی استتتت
بتتیتتا بتتار دگتتر دریتتابتتم ای اشتتتتک

4
تشنهي تماشا

بتیتتا درد مرا افشتتتتا کن ای اشتتتتک
طلستتتم عقتتدههتتا را وا کن ای اشتتتک
مرا بنشتتتتان بتته روی شتتتتانتتههتتایتتت
دوبتتاره راهتتی دریتتا کتتن ای اشتتتتک

88

9

ستتتر و کتتار دلتتم افتتتتتاد بتتا عشتتتق
شتتتتدم از بتنتتد خود آزاد بتتا عشتتتق
خراب از گردش چشتتتم تو شتتتتد دل
ولتتیتتکن من شتتتتدم آبتتاد بتتا عشتتتق

51

بتتیتتا بتتیادعتتا بتتاشتتتیم ای دوستتتتت
ز خودخواهی رهتا باشتتتیم ای دوستتتت
بتتیتتا دور از تتتعتتارفهتتای متتعتتمتتول
همیشتتته بیریتتا بتتاشتتتیم ای دوستتتت

55

دل متن کتیتنتتههتتا را میشتتتنتتاستتتتد
دوبیتي اه

صتتتفتتای ستتتینتتههتتا را میشتتتنتتاستتتد
متتیتتانِ زرق و بتترق دوستتتتتتتیهتتا
دلتتم آیتتیتتنتتههتتا را متتیشتتتتنتتاستتتتد

89

12

دلتتت را پتتاک کن از کینتته ای دوستتتت
بتبر زنتتگ از رخ آیینتته ای دوستتتتت
چتترا غتتیتتر از ختتدا را متتیپتترستتتتتتی
مگر داری دو دل در ستتتینه ای دوستتتت

53

ختوشتتتتا در زنتتدگی وارستتتتتته بودن
بتته درگتتاه ختتدا وابستتتتتتته بتتودن
هتمیشتتتته بتتا ستتترانگشتتتتتتان تتتدبیر
کتتلتتیتتد قتتفتتلهتتای بستتتتتتته بتتودن

58
تشنهي تماشا

ستتخن از عشتتق گفتن مشتتکل ماستتت
تمتتام مشتتتکتتل متتا از دل متتاستتتتت

ولی بتتا اینهمتته هرجتتا کتته بتتاشتتتیم
حضتتتور عشتتتق شتتتمع محفل ماستتتت

91

55

نستتتیم آهستتتته گل میبیزد ای دوستتتت
بتته خوابم عطر تو میریزد ای دوستتتت
ستتتحترگتتاهتتان بتته بوی گیستتتوانتتت
دلم از خواب برمیخیزد ای دوستتتتت

59

گُتتل زیتتبتتاتتتر از متتهتتتتتابتتم ای گتتل
بتترای دیتتدنتتت بتتیتتتابتتم ای گتتل
بهتتار ختتاطرم پممرده گشتتتتتته استتتتت
بتتیتتا بتتار دگتتر دریتتابتتم ای گتتل

12

طراوت بخش احستتتاستتتم تو هستتتتی
دوبیتي اه

بتهتتار طتتبع حستتتتاستتتم تو هستتتتی
بتتته بتتتاغ آرزوهتتتای دل متتتن
گتتل یتتاستتتم گتتل یتتاستتتم تو هستتتتی

96

18

تتتو را دیتتدم ولتتی از دور دیتتدم
درون هتتتالتتتهای از نتتتور دیتتتدم
ستتتحتتر از پشتتتتت َپرچین نگتتاهتتت
درختتتتتانتتی پتتر از انتتگتتور دیتتدم

19

ستتتحر از خواب برمیخیزم ای دوستتتت
به یادت اشتتتکها میریزم ای دوستتتت
بتته امتتیتتدی کتته دل آرام گتتیتترد
ز هرچتته جز تو میپرهیزم ای دوستتتت

04
تشنهي تماشا

خیتتالتتت بتتا دل من همنشتتتین شتتتتد
دل از من دور و با عشتتتقت عجین شتتتد
دلتتم در بتتازی عشتتتتقتتت دوبتتاره
ستتتتتزاوار هتتزاران آفتتریتتن شتتتتتد

9۱

01

نگتتاهتتت برکتتة ستتترشتتتار نور استتتت
دلتتت روشتتتنتر از جتتام بلور استتتتت
درون تتتاروپود ستتتبزت ای دوستتتتت
بتهتتار عشتتتق در حتتال عبور استتتتت

00

دلتم از غصتتتته لتبریز استتتتت بی تو
حضتتتور متتن غمانگیز استتتتت بی تو
تتتمتتام فصتتتتتلهتتای زنتتدگتتانتتی
بتته رنتتگ فصتتتل پتتاییز استتتت بی تو

03

اشتتتتارتهتتا بتته ابتترو متتیکتتنتتی تتتو
دوبیتي اه

متترا بتتا غتتمتتزه جتتادو متتیکتتنتتی تتتو
اگتترچتته کتتار داری بتتا دل متتن
ولتتی دستتتتت متترا رو متتیکتتنتتی تتتو

93

00

من از دستتت تو دارم شتتیون ای دوستتت
مکن نتتامهربتتانی بتتا من ای دوستتتتت
نشتتتستتتتتتم ستتتتاله تا در انتتتظتتارت
دلم را بیش از اینها مشتتکن ای دوستتت

02

شتتتبتتی کتته بتتا تتتو بتتودم زیتتر بتتاران
دلتتم را متتیستتتتترودم زیتتر بتتاران
دلتتم را متتثتتل چتتتتتری در هتتوایتتت
بتترایتتت متتیگشتتتتودم زیتتر بتتاران

89
تشنهي تماشا

دلتتم ابتتری و بتتارانتتی استتتتت بی تو
پتر از امتتواج طوفتتانی استتتتت بی تو

بتیتتا کتز ستتتیتتل اشتتتکتتم ختتانتتة دل
دوبتتاره رو بتته ویرانی استتتتت بی تو

90

27

گتل خوش رنتگ و بوی من تو هستتتتی
هتتمیشتتتته روبتتهروی من تو هستتتتی
تتمتتامِ آرزوهتتا در تتتو جتتمع استتتتت
تتتمتتام آرزوی متتن تتتو هستتتتتتتی

84

شتتتتب یلتتدا نشتتتستتتتم بی تو تنهتتا
دل ختتود را شتتتکستتتتتتم بی تو تنهتتا
دریتتغتتا از من و این ستتتختتت جتتانی
کتته تتتا این لحظتته هستتتتم بی تو تنهتتا

89

ستتتخنهایت شتتتنیدن دارد ای دوستتتت
دوبیتي اه

گتتل روی تو دیتتدن دارد ای دوستتتتت
گتتل از هتتر بتتاغ نتتتتتوان چتتیتتدن امتتا

گتل از بتتاغ تو چیتتدن دارد ای دوستتتت

9۵

03

ز عشتتتقتتت بتتیقتترارم متتثتتل زلتتفتتت
پتتریشتتتتانروزگتتارم متتثتتل زلتتفتتت
خوش آن ستتتاعت که با دستتتت محبت
بتتگتتیتتری در کتتنتتارم متتثتتل زلتتفتتت

35

دلتتم از دوریتتت لتتبتتریتتز آه استتتتت
همیشتتته چشتتتمهتای من به راه استتتت
چترا پتیتوستتتتتته رو متیگتیری از من
متگر روی تو را دیتتدن گنتتاه استتتتت

38
تشنهي تماشا

بتتیتتا بشتتتتنتتو تتتقتتاضتتتتای دلتتم را
کتته شتتتتایتتد حتتل نمتتایی مشتتتکلم را

نتتدارم بتتهتتتتتر از جتتان از بتترایتتت
بتتگتتیتتر ایتتن هتتدیتتة نتتاقتتابتتلتتم را

91

00

گتتل آمتتد گُتتلعتتذار متتن نتتیتتامتتد
طتتبتتیتتب غتتمتتگستتتتار متتن نتتیتتامتتد
دل پتتممتتردهام پتتممتتردهتتتر شتتتتتد
بتتهتتار متتن بتتهتتار متتن نتتیتتامتتد

38

دلتتی روشتتتتنتتتر از آیتتیتتنتته دارم
درونتتی ختتالتتی از هتتر کتتیتتنتته دارم
بتته پتتاس مهرورزیهتتایتتت ای عشتتتق
چتتراغ روشتتتتنتتی در ستتتتیتتنتته دارم

35

بتته روی ختتوبتترویتتان دیتتده واکتتن
دوبیتي اه

نتتظتتر در ختتلتتقتتت ختتوب ختتدا کتتن
چتتو بتتا ختتوبتتان عتتالم عهتتد بستتتتی
بتته هر قیمتتت بتته عهتتد خود وفتتا کن

97

06

در اینجا عشتتق دوشتتادوش عشتتق استتت
نگاه عاشتتتقان مدهوش عشتتتق استتتت
در ایتتنتتجتتا لتتحتتظتتة دیتتدار و بتتدرود
تمتام عشتتتق در آغوش عشتتتق استتتت

32

نتتمتتیآیتتد صتتتتدای بتتلتتبتتل از بتتاغ
متگتر پتتایتیتز متیچتینتتد گُتتل از بتتاغ
بتتیتتا ای بتتاغتتبتتان بتتا هتتم بتتنتتالتتیتتم
که ما را نیستتتت جز غم حاصتتتل از باغ

34
تشنهي تماشا

قتتدم آهستتتتتتتهتتتر بتتردار ای گتتل
بتته روی چشتتتم متن بگتتذار ای گتتل
چتنتتان بر روی چشتتتمم پتتای بگتتذار
کته ننشتتتینتتد بتته پتایتتت ختتار ای گتتل

98

39

دوبتتاره آستتتتتتتیتتن افشتتتتانتتد بتتاران
درختتتان را بتته شتتتتادی خوانتتد بتتاران
غتتبتتار از دامتتن گتتلهتتای خستتتتتتته
بتته دستتتت مرحمتتت بنشتتتانتتد بتتاران

81

دوبتتاره پتتنتتبتتهکتتاری کتتردی ای ابتتر
زمتتیتتن را آبتتیتتاری کتتردی ای ابتتر
التتهتتی دامتتنتتت پتتربتتارتتتر بتتاد
کتته دلهتتا را بتتهتتاری کتتردی ای ابتتر

85

ختتیتتال انگیز و رویتتایی استتتتت دریتتا
دوبیتي اه

ستتتراستتتر موج و زیبتایی استتتت دریتتا
بتته وقتتت نتوربتتازیهتتای خورشتتتیتتد
تمتتاشتتتایی تمتتاشتتتایی استتتت دریتتا

99

00

هتتزاران راز در دل ختتفتتتتته دارد
فتتراوان گتتفتتتتته و نتتاگتتفتتتتته دارد
ز دستتتتت موجهتتای ستتترکش خویش
هتتمتتیشتتتته ختتاطتتری آشتتتفتتتته دارد

83

ز رفتتتتتن متتانتتده غتتافتتل بتتاز دریتتا
نشتتتستتتتتته پتتای در گِتتل بتتاز دریتتا
شتتتگتتفتتتتتا دمبتتهدم متتیکتتوبتتد از درد
ستتترِ خود را بتته ستتتتاحتتل بتتاز دریتتا

88
تشنهي تماشا

گهی ستتتبز و گهی آبی استتتتت دریتتا
شتتتتب زیبتتای مهتتتابی استتتتت دریتتا

شتتتتگتتفتتتتتا در هتتوای دیتتدن متتاه
همیشتتتته غرق بیتتتابی استتتتت دریتتا

611

02

اگتر هستتتتی بتته رفتن متتایتتل ای آب
رهتتا کن پتتای خود را از گِتتل ای آب
بتته دستتتتت رودهتتا بستتتپتتار خود را
متکتن در هتیتچ جتتایتی منزل ای آب

89

نتتمتتاز آیتتیتتنتتة راز و نتتیتتاز استتتتت
تتتمتتام راز هستتتتی در نمتتاز استتتتت
کستتتی کته مینهد ستتتر بر در دوستتتت
بتته هرجتتا رو نمتتایتتد ستتترفراز استتتت

82

در ایتتنتتجتتا عشتتتتق بتتازاری نتتدارد
دوبیتي اه

مَتتتتتتتاع دل ختتتریتتتداری نتتتدارد
در اینجا صتتتحبت از مهر و وفا نیستتتت
کستتتی هتتم بتتا کستتتی کتتاری نتتدارد

616

84

نتمتتاز عشتتتق را ختوانتتدیتم و رفتتیم
ستتتمتنتتد شتتتوق را رانتتدیتتم و رفتیم
تتتگتترگ متترگ متتیبتتاریتتد امتتا
پیتتاپی دستتتتت افشتتتتانتتدیم و رفتیم
89

ستتتحرگتاهتان کته هنگتام نمتاز استتتت
زمتتان ختلتوت و راز و نیتتاز استتتتت
دلتتم در حتتلتتقتتة زلتتفتتت گتترفتتتتتار
چو گنجشتتتکی که در چنگال باز استتتت

51
تشنهي تماشا

بتته دستتتتت نفس ستتترکش بنتتد میزد
دلتتش را بتتا ختتدا پتتیتتونتتد متتیزد

ز بتتس بتتیتتتاب آغتتوش ختتطتتر بتتود
بتته روی متترگ هتتم لتتبتتختتنتتد متتیزد

61۱

21

کستتتتانتتی کتتز ریتتا ختتوفتتی نتتدارنتتد
و از روز جتتزا ختتوفتتی نتتدارنتتد
بتتدون هتتیچ تردیتتد اینچنین استتتتت
کتته از ختتوف ختتدا ختتوفتتی نتتدارنتتد

58

من از دل غتتافتتل و دل غتتافتتل از من
من از دل گشتتتتتته محروم و دل از من
دلتم را متیکتتنتم تتتقتتدیتم چشتتتمتتت
بتتگتتیتتر ایتتن هتتدیتتة نتتاقتتابتتل از متتن

53

بتیتتا ای دوستتتتت متهمتتان دلم بتتاش
دوبیتي اه

پتتذیتترای دل نتتاقتتابتتلتتم بتتاش
بترایتم عشتتتق مشتتتکتتل میتراشتتتتد
بتیتتا بنشتتتین بتته فکر مشتتتکلم بتتاش

613

20

بهتتارآورترین گتتل بتتا تو زیبتتاستتتتت
حضتتتورت مایة ستتترستتتبزی ماستتتت
درون بتتاغ رویتتایتتی چشتتتتتمتتت
هزاران یتتاس بتتارانخورده پیتتداستتتتت

55

فضتتتای چشتتتمهایت آستتتمانی استتتت
نگتتاه روشتتتنتتت رنگینکمتتانی استتتتت
نتداری کینتهای در ستتتینتته ای دوستتتت
دلتتت آیتتیتتنتتهدار متتهتتربتتانتتی استتتتت

59
تشنهي تماشا

علی با حق و حق از او جدا نیستتتت
حتقیقتتت بی علی هرگز روا نیستتتتت
بتته چشتتتم آن کتته دارد نتتور بتیتنتتش
علی نور خدا هستتتت و خدا نیستتتت

610

22

اگتتر از جتتان هتتوادار تتتو هستتتتتتتیتتم
تتتو یتتار متتا و متتا یتتار تتتو هستتتتتتیم
متتیتتان ایتتن هتتمتته ختتوبتتان عتتالتتم
فتقتط مشتتتتتتاق دیتتدار تتتو هستتتتتتیم

54

کتجتتا رفتتتتتی کتتجتتایتتی ای مستتتتافتتر
تتو نتور چشتتتم متتایتی ای مستتتتافر
خوش آن ستتتاعتت کته بعد از روزگاری
بتته چشتتتتم متتا درآیتتی ای مستتتتافتتر

59

اگترچتته متیدهی پیغتتام ای دوستتتتت
دوبیتي اه

دلتتم را متتیکتتنتتی آرام ای دوستتتتت
بتتیتتا بتتنشتتتتیتتن کتتنتتارم تتتا بتتگتتیتترم
من از لعتتل لبتتان تت کتتام ای دوستتتت

61۵

64

دلتتم از دوریتتت لتتبتتریتتز درد استتتتت
دمتتادم بر لتتب من آه ستتترد استتتتت
همیشته مثل ستنگ و شتیشته ای دوست
غتتم تتتو بتتا دل متتن در نبرد استتتتت

95

دلم از روز اول ستتتتاختتت بتتا عشتتتق
قمتتار زنتتدگی را بتتاختتت بتتا عشتتتق
متترا بتتا ختتوبتترویتتان آشتتتتنتتا کتترد

تشنهي تماشا

ستتتر و کتتار مرا انتتداختتت بتتا عشتتتق
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