
  
  
  

 صداي شب         
                                                 داريوش آزادمنش               

  
  
  
  
  
  

  از هوس دل ما كه آگاه است                              عبادت در مستي گناه است
  نقش رخ او بسته در ياد است بر باد است                  ياگر بخوان كه جهان نخ

  در محراب نمازي دروغين خوانده اند  رانده اند                    ما را به دروغي از معبد 
  از عدم برخواسته تحقير هستي مي كنند پستي مي كنند            دوستان كه نيكي طلب از 

  ناشناخته اي گزيده دور آن مي گردند مي رقصند                   اينجا پير و جوان با هم 
  همه كار خود در خفا مي كنند نند                          نان با خدا هم ريا مي كاي

  گفت بايد به چه كس مي ماند م نداند                     سخنگو آنگاه كه سخن ه
  عهد شكنان عهد خود تجديد مي كنند  د مي كنند                    ياران در وفاداري تردي
  سزاوار است به جور و ستم زمانه  هانه                              هر كه ترس را كند ب

  مگر گردن نهد به بند و زنجير      كار تقدير               نخواهد گفت اين است 
  در قلب خوبان هم بدي نهفته آشفته                         يكي آمد و كرد جمع را

  نيايد بكار هميشه اتحاد                        قد را حق است انتقاد         تمن
  نمي آمد از آنان هزار هزار صدايي  اين جمع را اگر بود پيشوايي                         

  از بدي گذشته كار بدكار بدكاران دشوار                  سادگي را كرده اند 
  ش را با سكوت پاسخ ندهند پرس   چه باك دارد از باد كوه بلند                       

  دروغ را در نهان كنند ستايش                        آنان كه در جمع مي كنند نيايش 
  درد هر چه باشد زيباست تا نهايت شكايت                          در عشق ندارد جايي

  د سكاندارياران چه بد كس را كردي ي مهماندار               رسم ميزباني نبود كشتن ا
  شب است و ما گمشدگان اين زمين                                   

  به هر سو دام و به هر راه كمين                                       



  ليس بعيد من الدم هذا اليومك اليوم                    بشمار آشفتگان را اندر ميان اين قوم 
  الي النوم                    دريغ از صدايت كه شد در هوا گم  انت امام الناس من الحيات

  دانم آن چه باشد آنچه نهفته باشد                       در سر جهانيان را كاري آشفته باشد 
  بايد كه بماني رفتن تو را دوا نيست   ياران اگر گريزند تو را گريز روا نيست              

  مانده چرا تنها كرده ياران رهايم ز خود كجايم              پرسيمشعل بدست گرفته 
  شمعي مانده روشن نشان راندگاني  بيدار در ميان انبوه خفتگاني                            

  گدا نام يابد با مرگ شهوار القلوب االحرار                 ليس خوف الموت في
  در آن خاك نهدت كزان عطر بويند                 تو را مگر با اشك تن شويند            

  كه رايگان خواستند و ارزان ندادي آزادي                         همان دارد بوي تو عطر 
  هر كس خيزد از وفا گويد                              بنگر كي تا از خود جفا جويد 

  نبخشد سود و نه هرگز گزند        آن گوش كه نشنود فرياد بلند                   
  به زندان خو كردگان را مگو از رهايي ه نيست اعتنايي                درد است بودن آنجا ك

  چه باك از درياي بي خروش  دل پر از فرياد و لب خاموش                         
  ميد و بكوبند زنگي بجويند ا    هر دم ياران به رنگي                               
  نشنود زيرا وحشي سخن رام     ندارد اما اين كار سرانجام                         
  پس در اين خانه دانا بگو كيست    ميان دانايان دانسته اي نيست                      

  فرودي نبايد بر اين خيزش باال مي گذرد سخت حاال              زندگي هر چند 
  دم غم را در جام حل كن                     يلداست امشب بدان را بخود محول كن يك 

  مهر سراپا رازي  ي بسان ميترا در هاله  آنان هر بند سازند تو در فرازي                  
  برگير حجاب ننگ است اين نشانه                                

   شب بر تنت بوسه زنم عاشقانه                                 
  اين سرخ لب سپيد دندان                        در آغوش آيد شب و شود خندان 

  بردارد از موي سياه بندي  شاد و بي شرم و با لوندي                      
  كه نشكن سكوت و بساز امشبم   دو انگشت نهد بر لبم                          

  از خواهش تن خود نكاهد   يد آنچه خواهد                     به نگاه گو
  اي هوش از من ربوده دو بازو گشوده                به خنده دو چشم بسته و

  تا برآيد از دلش آه شت خواهمش نگاه                در آغوش دا
  شته يكتن دو پيكر درين بازي گ نه برخيزد او ونه برخيزم من                    



  همه جايش نيك و بديها نيز خوب است هان پر آشوب است      برون از آغوش ما ج
  دسته اي مو در دهان بر لب خنده                  دلش از ميل و هوس آكنده 

  شود اين كار هر شب تكرار                         لب بر لب و تن بر تن و شب بيدار 
  تكتازان  چرا خوشند نيامده نداند                     ن     همه راز است راه هوسبازا

  كه دوست مي كند دو رهگذر      بوسه است آن رمز پر خطر                     
  دلش پر مهر و سرش پر شور است واب دور است             شبخواه با شب و از خ

  ت گر خوب خواهي لبش ديدن سهل اسش يكي برگزيدن                  ميان جام و دهان
  بود ميل بازي و انديشه اي عليل است دليل                    آمدن را يك خواهش

  هم آغوش با مرمرين پيكري                         بگذرد باز شب ديگري 
  شاد خفته از راندن كام ه باشد آرام                   خوش است هر جا ك
  بلرزد و نكند مرا فراموش اموش                         خگفتار با نگاه و لب 

  شب طعمي خوش دارد گناه                            
  هر چند كند به فرجام تباه                             

  چيست تو را بهره از روزگار                      ناله ات اي تن نيايد بكار 
  ر                         كار سخت و آسانست گفتار مرا گويند بي يار بردار با

  راز گيتي را نجويد مرد مست در دست                       در شب گيسوي او
  هر شب آيدم به پيشواز باز                           لبش خندان و پيرهن 

  اهان مرا يار حاال كه گشته خو      پيمان چرا ماند بايد پايدار                   
  لبها  ي دو جوان را اگر نهيم تنها                           شرم چيست بازيچه

  كه زيبايي مي خواندم ديوانه                               به ياد آيدم آن زمانه  
  نشانت نيايد اما گل خوشبو زد باد از هر سو                درين دشت مي و

  اين از كار ترديد است كه با ياران نمي مانم گفتن نمي دانم     سخن  فراوان سخن دارم و
  همسخن من نياموخته آواز ام همراز                   بهتر از ديوانگان نيافته

  بتخانه را موحدان كردند توليد گفتن از توحيد                زيستن ميان بتها و
  خوشي را فراموش نخواهم كرد  خوش بودن خواهد درد               اگر دمي

  دوام نيارد در او مستي د به پستي                    سرمست گر نينديش
  شكند تحجر بسرانجام درهم تكبر                         بگذار سخن گويند با

  دو دست بسته چه آرند حاصل       يك امشب هم گذشت و ما غافل          



  زيباست با تو از تو نجوا گفتن                                   
  شب در آغوشت آرام خفتن                                    

  خميده  ي شب چون ماه در آسمان آرميده                        چون گل بر شاخه
   چه خفته در من شد بيداربود هر آن                      سخن كهنه گشته و افكار بيمار  

  چو بيماران هذيان بر لب                               نامت مي برم تا پگاه هر شب 
  عاري  دو چشمت كز غم بودند                     مويت بيادم آيد دختر بهاري      

  مي روي و من دوخته چشم بر جايت         ست كه بي خود شوم با صدايت      چه راز
  ر تو روان                  غزال بهاري آيد سويم دوان چون آب به چشمه مهر د
  چه نهفته  چشم گويد در دل آشفته                       به هزار ترفندم مي كني 

  با نگاهي بمن عشق مي بازي     بسا روزهاست كاندرين بازي                     
  چيزي نيرزد عشق بي خطر به     مرا نسيم شب مي دهد از تو خبر                 
  تو را جويم اي گل زيبا      دور از تو و نزديك به دريا                      

  ست ندانند زندگي يك قمار  گويندم تو را با عشق چكارست                   
  اي گل خوشبوي باغ خدايان           مرا آيين عشق است و پيمان               

  رفت بايد آرام آرام   از تنت كام                          دريغ ناگرفته 
  شب مي بخشد بر غم شكوه                             

  بهايي ندارد دل بي اندوه                                
  با دو چشم بسته كنارم در خوابي و مهتابي                       شبي سرد و خوش 
  ام سر بر دامن تو نهاده   تن تو                           گرفته بسترم بوي

  خدا را مي جويد با تن نجيبت   تنم ميان بازوان گرم و لطيفت                   
  مويت ريخته بر شانه دلت پر سوز ديدم  روز ديدم                       نگه كردم شبي با

  به من نزديك هم از من دوري       گلي پر غروري                 چو خورشيد
  باز گفتيم  اين داستان كهن               لبي بر لب نهاديم راز گفتيم        

  رمز خاموشي  كه بياموزند نخست بايد  آغوشي       هم دو پيكر اگر بازي خواهند و
  محبوب من در آغوشم آرميده                  دگر بار رفت شب و زد سپيده  

  سوي دارم برند به حكم داور  م ز بستر                    مي داند چو برخيزن
  رود حاال سرت بر چوبه دار  دي گنهكار                   گنه كردي گنه كر

  به مرگ و خواري مي شوي سزاوار و دلدار                      اگر جويي تني پاك



  آزاده گنه نيست كار عشقبازان        ي ساده               شبي گفتم با تو راز
  شب در آغوش هم آسوده                             
                 كرده تن به تن هم آلوده                             

  امشب گل باران زده من                         مي لرزد و دارد تبي بر تن 
  داستاني كه نشود هرگز فراموش    تمش در گوش      گف گرفتمش در آغوش

  كه شاد و خندان و بخود مسروري                        تو همان گلبرگ مغروري 
  به پاي شبنم اما نمي خوابي ي                      تو خسته و تشنه از بي آب

  ز مي ناب كردي ابا دهانت دهانم پر  راب كردي                تو خود تشنه مرا سي
  من سوي تو مي كنم نماز ياز                    مرا به تن و نام تو هست ن

  اش نهاده تنش مي بويم گويم                    سر بر سينه بتي هستي كه با او راز
  رنج است و عشق در ستيز آن شب آويز آن            شب است و ستارگان 
  مرا و تو را هر دو ديوانه مي نامد  ي مي خواند            بر فراز آشيان ما جغد
  من بر تو و تو بر من مي تازي دست براين بازي      جغد مي خواند و شاه

  نامت كه هست آزاده همچون                      تو پاكي و خوب و دلداده 
  تا فردا كه اسير آغوش مني امشب نم نجوا                سرت گيرم به گوشت ك

   دهد بوسه و آغوش تو  عشق را معنا                                 
   شب بوي تنت بسازدم مدهوش تو                                   

  من از پايان كار شيران                            دانستم نشكند نام و شرف دليران 
  رگز هم كيشان نخواهند يافت ه هرگاه مرگ آيد تو را پريشان                   

  شور فراوان ديدم نزد ايشان                      اما كژ راه بودند هم انديشان 
  نداند چيست راز درويشان شود پريشان                    آنكه شب آيد و 

  بگذرد روزت با سرافرازي                       بشكند شب چون تو مي تازي 
  سوي نشيبي  ارفت خواهد از بلند                  د يابي فريبيچو از تقدير گوين

  بزرگست جهان و از يك دريچه                 نشود بيني آسمان و بيشه 
  سخن را از فرازي به فرازي                     گرفته سخنگو دانم به بازي 

  تشنگان را داده وعده سرابي                     دور است چشمه و نيست آبي 
  صدايي ندارد درياي بي موج                    خروشي نيايد با ما تا اوج 
  هنوز هم ندانم اين منتظران                       كرا خواهند يابند از كران 



  فراوان خون ريزد و بر خونريزان بنازد تا بتازد          برونش كشند و بر اسب نشانند
  دوستان ندانند راز اين ترانه                 انديشه مي كند سخن را بهانه     

  شب بر لب نجواي گناه                                     
  نخواهيم خدا را بر خود گواه                                 

  هزاران پرسش پيچيده در فكر بيمار                  پاسخ دردهاست خيالت اي يار 
  زندگي كوتاهست مباش چنين آسوده  آلوده                         و عشق كرده مرا چون ت

  سالهاست افتاده ام در آغوشت به دام شفته ام مدام               خيال لب و گلويت كند آ
  پيكرت بتي كه خواندم سوي الحاد كند بيداد                      نگاهت چون ستمگران 
  گل و عطر از پيكرت پديد آمده گويا يا              رد و رنگ روبوسه ات طعم خوش دا

  ات بوسه گاه و لبت خندان كنم شانه گيسويت بر كمرت افشان كنم                        
  تسليم مني و باز مي جنگي زيبا مي خندي                   در آغوشم اسيري و 

  ه از كامجويي نداري اما شكايت خستاهم كرد رهايت               تنت گرفتار منست نخو
  چو ماهي زيباست در آب شنايت    تو را بايد ستايش تا نهايت                          

  نياز از بخششست خطايت ايت                          بيباالتر از همه هستيست به
  رود آوازش هم كفر و هم دواند اينجا سرود               پرنده اي وحشي مي خ

  هر كس خيالي دارد از ديگري بدتر ندانستن دردي دگر               دانستن درد است و 
  هم  ي به خلوت مي رويم دلباختههم                       ي كمين گاهيست ما را ساخته

  زندگي ستمگرست و ما جوياي آن                     روان بدنبالش و گرفتار جفاي آن 
  ما  ي آوازه ندانم ما                    رسد تا كجا ي وقف روح آزادهست از تبيزار

  شجاعان  ي گريز اما نباشد شايسته   ما معترف هستيم بر انبوه گناهان                      
  ها بماند تا ببينند شكاكان رويم شتابان                  نشانهرسد شب به پايان ما مي 
  به زشتي گفت با خوبان كالم همه زندگي حرام           د سخنگويي برخواست كر

  رذالت باالترين كام است  اكنون  است                        تفكر فروخته شده به اوهام
  جهنم است جايگاه من يا بهشت وشت                            كه داند چه خواهد سرن

  نه تشويش خواهيد نه نظم دائمي            ايد ناظمي         زين دشت آشفته برخيزد ب
  آن يار رميده با پيرهني دريده                                     
  شب بود آرميده نزدم تا سپيده                                     

  چهره اش بدست خود آرايش كرديم  شب شد با او باز نيايش كرديم                         



  شد افشان بر شانه گيسويش   ند برداشتم كردم رها مويش                           ب
  امشب به ديدارم آمده روي آشفته                      بر لبش هوسهاي بسيار خفته 

  ندانستم بود ايمانم بسته به نگاهي   دهاني برآورد براي كامخواهي                        
  بدانم تا چه بينم و چه آيد به ميان ود امتحان                      بايد خگويا هر دم كنم 

  پر موج  طوفانيست عشق كند دريا          من و او رسانيم خود تا اوج                  
  با هم آرميديم  بدشتي رفته                    آنگاه كه با او از خود رميديم       

  لب و دهان هم بسيار بوسيديم  آميختيم                       چو گلهاي وحشي با هم
  رسوا گشته و آلوده به ننگ آوردند  تو را نزدم آميخته به رنگ آوردند                     

  نياموخته هنر هزار رنگان                                مرا بدانيد هم از دلتنگان  
  يم                     هر آنكه مهر آرد عاشق نناميم به شنيدن رازها اليق ندان همگان

  ما نام خود مي كنيم جاويد                              زندگي را عشق خواهيم ناميد 
  گر حتي پيكرت را آغوشي دگر ربايد خوش بايد                       تو را شادي و خواب 

  گرفتارم هم به مهر و هم قهرت       شكسته سكوت را طنين طپش قلبت              
  گويي همه گلها روييده از بدنت بوي تنت                        از خود بي خودم كند 
  هزاران دشمن بدكار آفريدم كشيدم                          تو را هر گاه در آغوش

  درند ز وحشيان بيش خود را مييان چرا ااهل و مي برند                    كدام س ندانم مرا بي تو
  آن طناب لطيف بر گردنم انداختند اب داري بافتند                جالدان از گيسويت طن
  نبنديم هرگز با خونريزان اتحاد ح اعتقاد                       نيست ما را به نقاب صل
  نخواهد ماند در ميان  يك ايستادهتادگان                        گريزپايي گر باشد با ايس

  در مشت  جز مرگ نماند برايت سالح     گاه به تو كند زندگي پشت                        
  بگو چه دارد بودن بهايي                                چون غرور ندارد كنارت جايي 

  ي ناب مي برد چه زيبا سوي آرامش  مرگ مرا آرام به خواب مي برد                       
  كه كرد خواهد آزاده را نكوهش                       دور باشد مگر از خوبي و كوشش 

  شب سرود بايد و برداشت چنگ                                     
  جنگ كجا يابيد صلح بي                                        

  زيباست چون گل در باغ روييدن تو                پيكرت جام و شرابم بوييدن تو           
  نيارامم به بستر مگر بينم آراميدن تو                     چه بسيار هنر رفت در آفريدن تو 

  نيست اختياري در خواستن و پسنديدن تو در پرستيدن تو                  كندم نكوهش كدام بت



  در آغوش كشيدن تو  كند كاميابم           ش خنديدن تو   مرا بي خود سازد و سرخو
  بستر من است جايگاه خوابيدن تو تو                           نيست لذتي بهتر از بوسيدن 
  زيباست در باران دويدن تو  ديدن تو                     نيست دردي سخت تر از ن
  بازيست دل بستن و دل بريدن تو  گويادن تو                       عشق است تنها سبب هراسي
  ميل است و تمايل دليل رميدن تو تو                             به پرواز پرنده ماند رهيدن 
  دشت خشكم و محتاج باريدن تو  يدن تو                       نيست سخني خوشتر از نام

  ها دارم براي پرسيدن تو جواب تو                         گنهكارم و پاكم كند بخشيدن
  فراوان پندم دهند مبر روي سوي گناه                                   
  شب از يادم رود چو بينم گيسويي سياه                                   

  به جهانم آوردند كه آزاد باشم                          پر از خشم و عشق و فرياد باشم 
  خوشا اما كه انديشه دادند                                   ن تنگنا نهادند مرا در اي

  چنين گفت راز جهان را پيشگويي                      كز مرگ فردا زندگي جويي 
  پندارد آزادي را حق حيوان    معمار مشغول به ساخت زندان                       

  بسنجد تا كجاست سود بهتري                          هر گام را با فكر سوداگري      
  رود هر بار در فكر خامي     هر دم بيند خود در مقامي                            

  درمان مي دهد  ي دردها را وعدهان مي دهد                     به سكوت و اطاعت فرم
  تازد در ستم چون باد مي           اد                      بسيار مي گيرد بر ما اير

  بد است ترس از جفاكاران  گفت بايد اين با ياران                                  
  كه شد خواهي اسيري جاودانه      مكن ترس را براي اسارت بهانه                   

  جز آنكه نشنود هرگز ندايي   كه گويد از مرگ بدتر است رهايي                  
  شود داري و جان بر آن جان بازد      نهالي كه طوفان كج سازد                          
  اگر چه آن را مرگ پاداش دهند     نترسيم از گفت گفتار بلند                           

  ناميدش آفريدن  چه باك كه       مرگ اگر باشد آغاز رهيدن                       
  بريده سر هم سرافراز و آزاده      تو آن سرو باش در باد ايستاده                    

  شب گزيدم خلوتي دور از مدعيان                                  
  همانان كه مدام نام خود آرند ميان                                  

  مدام دل از ما  خواهشش دارد                       نشسته در جمع و غافل از ما  
  ننگرد و ندانيم ما رسم دلبري     هر دم طلب از ديده اش نظري                   



  معبد است و نيايشش مي كنيم  يندارد مهر و ما خواهشش مي كنيم                  بيگانه
  آمد بوي تنش از سوي گلزار   مي كرديم شب پرستش ماه در علفزار                
  نسيمي در موي و دامنش پيچان  مويش افشان و شانه اش عريان                        

  جهاني درآمد به رقص و گردش     باد به جنبش و علفزار به لرزش                     
  ها سروده زاري كرده و ناله    به تمناي او آغوش گشوده                           
  مغز با دل در ستيز و دعوا    همه با خود مشغول به نجوا                         

  ان سوي اوييم چو خوابگردي رو                        ما نيز كه مست بوي اوييم      
  ميان ما و او نور است حايل      شب است و در علفزار ماه كامل                 

  دل از رفتنش بي تاب است          از مهتاب است                   پرتوش فراتر
  مهر ما بسته بر درياي راز كرد       دو بال گشود و باز پرواز كرد                   

  فراوان پرسش از ظهور دوباره كنند  كنند                      همي رود او و ناظران نظار
  هر گاه بينمش لبش خندان و آغوش گشاده                              

   شب بر من مي تابد آن ماه آزاده                                  
  مرا آنگاه كز بويت در حال مستي                    بودم با جام همراه درهم شكستي 

  تو اعتنا نياموختم بازيگري و ندارم ادعا                      من پر از شرم و نداري 
  تو را يك فكر و مرا يك انديشه                     تفاوت است ميان گل و ريشه 

  از فكر كوچك تو زاده  سادگي                      مرا بي نوا پنداشتي و ساده     
  كه نام عشق بر آن نهند                         منم پيشواي آن رستخيز بلند 

  عشق خوابيدن                    شانه و بازو و سينه ات بوييدن با تو بايد در بستر 
  آب دهانت نكوتر از هر شراب                      وجودت همه فريب است و خواب 

  نخواهم جز بوييدن پيكر خوش بويت ي تكان گيسويت            ساخته از من ديوانه ا
  چنين درمانده در عشقي سنگين       غمگين                    ناميد مرا بايد روح 
  جان دهد و بجان لبت خريدار است نطق تو بيدار است               كشته اي كه در م

  افسوس به آسمان نرسد صداي آهي    تو را بينم باز ايستاده براهي                       
  شب تار ما  شود مرگ مهمانايان كار ما                   سرانجام چنين است پ

  شب آيد و برم روي به شراب                                 
  شوم مست و كنم سويت شتاب                                 

  چه زيباست اين شب باراني                           ميان رعد و طوفان در آغوشم مهماني 



  پيچيده بوي تنت درين فضاي شبانه       نه بر شانه            داريم دهان بر دهان و شا
  هم آرام و هم ملتهب مانند دريا             مي نهي دهان بر گوشم مي كني نجوا     

  عشق است و عشقبازي آيين من بالين من                    خوش بويت شده ي سينه
  ي رود سردي تنم از گرماي پيكرت م بر گردنم                   ريخته  يمويت از هر سو

  ندارد بوي نفست اي يار        آن نسيم گذشته از گلزار                         
  من جاي هستي  اما پرستمتميت پرستي                   گويند حرام است اينجا ب

  نجوا نكنم مگر با گوش تو غوش تو                         بهشتي نخواهم جز آ
  شانه در دست منم امشب گيسوباف تو وش در زفاف تو               خ آسمان شاد و هوا

  چو پيكر دور از حجاب پيدا مي كني ا مي كني                       جان غمگين مرا شيد
  فراموشكار زمان است حاكم و ما   در يك نامه مي گويم دو گفتار                    

  با شب آرام مي روم از روبرويت             ي نهم بر گلويت عشق بوسه ا ي آلوده
  پگاه آيد و برنخيزم من از خاك                     تو رفتي بي من سوي افالك 

  بيا تا باز از خواب ياد كنيم                                  
  شب به بستر تن از بند آزاد كنيم                               

  كه نامش گشت تا ابد جاودانه  د بر ديوانه                       درود بر تو و درو
  دانست كاري گناهانه د گنه آگاهانه                جنايت را نميكرگنه دوست بود مي

  همه در خانه و بود او بي خانه                      هديه اش مرگ به آشنا و بيگانه 
  كار خود را مي پنداشت عادالنه                 نخواند آوازي جز آواي ظالمانه     

  پروانه  هايسوزاند بالبه زشتي مي        ويرانه             هنرمندانه مي كرد آفرينش
  بود برايش آواي كالغ بهترين ترانه برگ و جوانه       درخت سياهش نداشت گل و

  نكني ترس او را بهانه مي آيم بسويت آرام شبانه                           تا 
  كنيم نيايش با هم عاشقانه مي                        ما رها از او امشب آزادانه  

  كودكان ندارند رسمي خودخواهانه آغوشت كودكانه                بوسه ات پاك و 
  وجودت به هر چشم آيد دلخواهانه  او نيز تو را خواهد بي شرمانه                     

  ماهرانه  بريزد خون خوبان              با خود هم سخن گويد آمرانه         
  درود بر تو درود اي ديوانه هاي خائنانه                 مي رسد از دور زمزمه

  شب بود آنگاه كه سرانجام                                      
  ايم زهر در جام ريختند بر                                     



  برخيزد بوي خوش از تو سراپا                     نخواهيم ببويد تو را كس جز ما 
  بوي تو  گلها را شيفته مي كند            خدا را بيادم آرد موي تو                

  دلپذير اين شب سرد   د                        نفست كردهغم ناشناس و من رها از در
  بر زمين   از آسمان گويي آمده           جايت دلپذير و صدايت دلنشين    همه 

   ه گوشه اي خزيده تا نبينند بد كيشانبه پريشان               شب آمد اكنون گذشته روز
  گل زيبا  را جويم در اين گلزار تو امشب شكيبا                   بگذار خشم را باش

  تند خويي  كه پر از مهر هر چندجويي                   ه و دلكه دلداد تو را جويم
   گرچه غم پرست و بهانه جويي ر مويي                   تو را پرستيد بايد به هر تا

  تنت از من كند دور طاقت و شرم  افشان گيسويي بر سينه اي نرم                     
  آغوشند دو خسته از بيداد هم    فرياد                   به خود پيچان و كشد دل

  چو گل ميان خارها خفته اي                        در خود همه رازها نهفته اي 
  شبي صلح و شبي سوداي جنگ داري  گيسويي بلند و شبرنگ داري                      

  ت گوش ي صبح مي كند طلوع از آغوشت                    ماه مي شود شرمسار نرمه
  سپيد و لطيف و شكيل بازوانت ابروانت                       دو خط كمان و سياه

  چشم نبيند از تو اشتباهي  دلربا و دلپسند و دلخواهي                         
  آراسته  ستبه هزار هنر پيكرتسته                 صدايت مخملي از رويا برخوا

  كند هوش از سر دور مي بوي خوشش                 نفست نسيمي كرده از گلزار عبور 
  تابشت نمايان و خود نايابي       چون پرنده اي در خوابي               هر گاه

  شرم است گويا بازيچه نجيبان     من و تو آشنا ميان غريبان                       
  هاني پر عروسك يك خيمه گردان و جپاسخي كوچك    كردم پرسشي بزرگ و دادند 

  من و همه بتها مشغول به پرستيدن تو                             
  شب را به جنبش درآرد خنديدت تو                              
  علم جهل شد عيان  ي از پس پردهت مدعيان                بدا كه رسيد نسيم شكس
  مثال شب تار مي زد  بر در غريبان     يار مي زد         ي آنكه دم از سپيدي سينه

  متحير از آن باخت پر راز بود بود                     مدعي ما كه روزي ادعا باز
  گفتن از عشق سخت و شنيدن آسان است بي پايان است        كار خراب و گاليه زگيتي 

  ار كنيد در سكوت نگاه بر رقص ي     برخيزيد و حق گويان بردار كنيد             
  اين بيچارگي عاشقان بي پناه است گناه است                  گناه دوستي ما اگر چه 



  منطق خويش در عقل به زبان مي شويند گويند              رسم گفتار چنين است كه مي
  زندگيست اما جايگاه جنگ ما            رقيبان مي كشند انتظار مرگ ما         

  هست تفكر نيز يك كوشش واهد پوشش              و نخ شده برهنه حقيقت
  همه خوبند گر چه بد باشند خوبان                          چنينند در اين ميدان ياران 

  ماند كسي در آشوب و التهاب نمي        مي شد اگر ياران را به ميل كرد انتخاب 
  كه در زنجيرند و كشيده اند آن به زنجير  مظلومتر از تقدير          ستم پذيران نيافته اند

  گنهكاران مي كنند گناهان خود حاشا به تماشا                  اند تكرار روزهانشسته 
  تازد بر آغاز و سرانجام چرا مي   پرسش اين است كه ابهام                      

  زندگي بي خطر  نيست شايستهسفر                      شود آغاز و نگيرد پايان
  شب خوش ترين كار خيال يار است                                 

  در آغوشم هم آغوشم تا پگاه بيدار است                               
  هكاري ما جهان گشت خراب از سيهكاري ما           شهادت مي دهد خدا بر گن

  به جرم عاشقي ديشب بر دار بوديم  بوديم           ت كردند و گفتند بدكارامجاز
  گويم اي كاش من خاك بودمي دمي                آيد آن روز كه گر ناپاك بو

  از رقص ما بر دار چرا خندانند دانند       دوستان كه خنده را بر خود حرام 
  ندگي چيست باال نشينان د زچه داننبدبينان              جاودان بينند ويرانه ها را 

  خوبان زيادند سازش اما ندارند د                  برها سياهند بارش اما ندارنا
  اسارت نكرد جز نامت بلند بند                    تو آزاد بودي گر چه به 

  نه نماد مهر گل نشان غم بود كه گل كم بود         در آن دشت روييدي 
  ت ندارد هرگز دفاع جنايشواي شجاع              راه گريز نخواهد پي

  تو خواهان مني و من خواهانت لبانت          شبيست تاريك و من جوياي 
  شاد  ي دارد بمرگ هم لب مرد خندهباد          ي حاال خفته بر دار بشنو زمزمه
  عابدان را تنها مرگ فرمان است                                   

  شب آغوش تو رامش جان است                                    
  وحشي زيبا  كجا جويمت كجا باز هستي طغيان كرده بر ما                

  زيباست غم باشد اگر پر شكوه رنگ اندوه              آسمان دارد امشب
  تو  ي آميخته به درد نالهتو                   ي مي فريبد ما را سايه

  از كه واهمه داري اي مغضوب خدايان           شتابان  ميان خفتگان مي دوي تو



  كجا يابم تو را وحشي زيبا از خروش دريا          كدام ماهي ترسد
  كرد بايد مهيا گور آنان آنگاه يز اگر گمراه    رهنماي گمراهان باشد ن

  اينجا نخواند دگر پرنده اي آواز را نيست فكر پرواز            بد انديش 
  در دايره اي كوچك مي كنند ياران گردش  ها تهي از ارزش  ر و پندپندگويان بسيا
  صدايي  شود مگر طوفان و آردنيابد كس رهايي              از اين زندان

  شمشير ترس را يك تيغ است و هزار دسته ذهن آيد پيوسته      يادت به هر گام در
  معتمد  شكست پيمان و گريخت آن ت شده منجمد       خون در قلب سرد

  تو دلخواهي هر چند در توست خيانت   ز دهانت       مرگست كايد ا ي بوسه
  پراكند بوي و كشيد در خاك رخ  د گلي سرخ         از خاكي سياه رويي

  تو باشكوهي وحشي زيبا تنها                حاال تو مانده بي يار و
  ايتشب آيد و بنالم از جف                               

   ندانم شده كدام آغوش جايت                             
  دهانت با كدام گوش نجوا مي گويد كت كه را مي جويد      امشب آغوش پا

  من  ي تويي هر جا بت آراسته من            ي من تنها و تو تنها خواسته
  ه چه زيبا هستم در حال گناوش تو پناه               شب مي برم به آغ
  محو شده از ياد زمانه نه بر شانه                دهان بر دهان و شا

  ات بستر و دهانت جام شرابي تابي                  سينهمو سياه و رنگ تنت مه
  يادت هر جا مي كند بر من كمين واز و خوش طنين             صدايت گوشن
  ا شده در تو نهان همه خوبيهر و شراب داري نشان       تو از گل و عط
  از آغوشت نخواهم من رهايي شرم ندارد جايي                 در اين بازي

  مي بارد  از لبت خنده و مهر    تنت با من سخن از كوير دارد            
  بايد ببوسم شانه و بكيرم كمرت هر تراش پيكرت            چيست هنر مگر

  اين كه رود با مني با من از غم مي رهي  دهي  خواب مي  ي سرم بر سينه مي نهي وعده
  دعوا مي كني  تلخي به اخمي هراسانم ازكشيده از دل نجوا مي كني      در آغوشم 

 بر شانه و گردنم ريخته گيسوانت ند چشمانت             با من از خواب گوي

  ت نهم لب ببوسم سينه و گلويرمرين بازويت            ببينم بگيرم ببويم م
  نشكند پيماني كه با شب بست بي از دست           شبخواه ندهد آسان ش
  بوي تن ما دارد اين بستر گناه يرم تا پگاه          خروشان در آغوشت گ



  محكوم گشته و زندگي حكم دادگاه در آن بي پناه          جهان بيابان است ما
  شده لب بر لب و تن به تن نزديك به خلوت رفته و جاي كرده تاريك                   

  شب شتاب دارد و ما به هم بسته                     گذشته از خود و نگشته از هم خسته 
  نه جنايت است و خيانت گناه ما                      ميل به هوس دارد اين راه ما 

  درمان كنيم ما پيكر هم عريان كنيم                              به بستر دردها 
  نداند پايان چه گويد با او                            آنكه با آغاز دارد گفتگو 

  به خوب گشتن بدان خوش باوران                 برده اند گمان و مي فريبند داوران 
  چه سودست كنند حقيقت را تاييد                     چو از ترس كنند بر سكوت تاكيد 

  بر مي خيزد فريادي                     خوش و خندان برخواسته و آزادي  از چشمانت
  زيباست در آغوش تو مردن                         بهنگام مرگ نام تو بردن 

                      منم كز عشق در گوش برايت مي گويم                       
  ت مي بويم پيكر كنم شب عريانت                       

  استبداد                       نهراسد نامندش بنام ارتداد  كيست برخيزد بر اين
  نباشد تهي از فكر و اعتقاد                          فرود آرد سر به درگاه انتقاد 

  از ياد نبرد هرگز احتياط    رها از جهل با روز در ارتباط                   
  بلند فرياد و گريزان از اختناق  پر اشتياق                      چو آتش سوزان و 

  جهاني را نويد انتقام مي دهد  ن سالم مي دهد                  فراتر از من به م
  عهدي پايدار نيايد در اين روزگاران    راز سستي ياران                   بايد تا بگوييم

  از بن شكسته باشد پيمان بدكاران ن               درين طلوع تابا پيمان جايي ندارد
  كرديم پاكيزه جان را باشد آسوده باشد آلوده باشد                 با ما سخن نگويد آنكه
  راز بودن آن داند كه ره پيموده آيد ه بيهوده آيد                 پستي دريغ نيايد زانك
  تو مدعي بودي مشكل كني آسان    رس مرگ هراسان      تو را امشب بديدم از ت

  ما را منجي نباشد در عصر بدخواهان شبگاهان                  در انتظارند آيد خورشيد
  بگو ستم چگونه راه ستم بگيرد  تم بميرد              پرسند بهار كي آيد تا كه س
  ده بي گنه اتهام گريخته بدكار و برتقام                      كار آشفته و همه جويند ان
چو آيد پگاه به تمسخر بر آن پيمان مي ناه مي بندند                هر شب عهد بر پايان گ

  خندند 
  شب با من از گل سرخ مي گويد                                   



   عشق نهاليست كز قلب مي رويد                                  
  م كنيم                     تيغ كشتار برون از نيام كنيم رسد آن روز كه ما نيز قيا

  بدان خوبنما دسته دسته بر دار كنيم                به فرمان خود هستي بيدار كنيم 
  كاري فراتر از آتش و آب كنيم ن خراب كنيم                    به شادي خود جها

  خواهان خروش و فرياد بينيم   همه هستي چو خود شاد بينيم                     
  شرم است و نفرت  ي كه زاده پاك است اين خيزش بي دعوت                   
  بايد كه بماند نام عدالت  هجوم گناه و جهاني رذالت                         
  حيله آميز دارند  بد نظري هم  مدعيان كه ادعاي داد نيز دارند                    

  در بدي نخست و در نيكي آخرينند ن اين سرزمينند         ويان كه امروز عالماسخنگ
  داستان خود را شبي در خلوت سروديم  اي سكوتيم           آنان خواهان كالم و ما جوي

  پر گفتگوست  جهان حاال از اوگانه دوست                  ياري گريخت و شد بي
  حقيرتر از خاكند كز خاك گيرند تبرك تحرك           بسيار  در اين دستگاه ساكن بينم

  سخت است اي يگانه  يكتا بودن             نامت غباريست بر حقيقت و افسانه   
  مرا به نگاهي فريفتن نيست آسان                                    
  شب همه درد ما مي كند درمان                                    

  و گمراهي  افسوس كه زيبا               پاكتر از تن ماهي                 تنت
  در آغوش ناپاكان آرامي آسوده  لوده                         دريغا كه كردي خود آ

  سبكتر از بار گناه  نيست برايت                    پيكرت سپيد و مويت سياه      
  با هم درين شب سرد آميخته د              است و دردو سوي اين بازي عشق 

  لبم بوسي و بوسم لب تو هر دو                         چو با هم يكي گرديم
  دهان بر گوش هم مي كنيم نجوا تنها                           دنيا به دنيا واگذاريم و

  بر بازوي تو  بخوابم و نهم سرن خوشبوي تو                   آميخته تن من و ت
  اين كار بر فناست نيست پاينده سوي آينده                      در گذر زمان رويم

  چو صدايي محو گشته در باد                       ياد ما هم رفت خواهد از ياد 
  بوسه اي بگذار و بگذر از كنارم                   نمان نزدم تا ندانند هستي يارم 

  نيستم از تو دست بر دار دم گرفتار                      م كه گرمن به هر دا
  كه با آن كند بسيار پر گويي ن عيبجويي             عيبجو راست يك هنر و آ

                                       عشق آواي بلند آسمان است                                  



   شب بزرگترين راز عاشقان است                               
  
  

 داريوش آزادمنش                                                                                      
 
                                                                             

                                                                               Dariush azadmanesh    
 
   

                                  A . R . M                                                                                        


