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گشت د ر گلزاِر هنر

بازتاب قلم در مدار آيينۀ زندگى

  جهانگير صد اقت فر

آرشیتکتی که با معماری گلواژه ها شهرساِز سخن است
ايرانی سخنوری از کهن قوِم يهود که گفتمان را درمدار انديشمندی، به پايبوسِی گشايندۀ دروازه های باِبل مفتخر می دارد

دكتر اسد اسدی

در این گشتماِن گلزار هنر، از شما عزیزان خردمند پارسی گوی می خواهم »دست در دسِت هم دهیم به مهر« 
و به دیدار روزگار نامۀ ادیبی برویم كه در امتداد پویا گش��تِن بیاِن قلمش، تالوت واژه هاِی س��خن را به چالش 

می طلبد.
آری، جن��گ جهان��ی دوم ب��ه هم��راه فصلی از تاریخ بش��ریت ك��ه توامان با جنای��ت و مرگ و خون ری��زی بود به 
لحظه های نهایی خود می رسید. در بحبوهۀ آن آوردها و ستیزها، نسل ناخلفی كه ادعای »آرین« بودن داشت، 
آن چنان در ژرفنای بربریت شستش��وی مغزی یافته بود كه در نهایت ش��قاوت و توحش پنجه های ش��وِم بیداد 
خود را به خون پاِك قومی كهن آغش��ته می كرد و بدون هیچ گونه ش��رمندگی، ادعایی نشخوارگرانه از متمدن 

بودن بر لب داشت. 
انسان های باشرف و اندیشمند جهان كه تا آن زمان معتقد به »رسد آدمی به جایی كه به جز خدا نبیند« بودند، 
بع��د از تجربه نمودن وحش��ی گری های نازیس��م ب��ر علیه قوم فرهیخت��ه و بزرگوار یهود بر آن ش��دند كه در این 
گفتمان فریادزنان و ش��یون كنان »بال« را به جای »خدا« جایگزین س��ازند تا برگ های تاریخ را در سوگ بیش 

از ۶ میلیون یهودِی بی گناه به عزاداری واداشته و جامۀ سیاه بپوشانند.
آنگاه كه خمپاره های توپ ها و تانك ها بهمراه گلوله های مسلس��ل ها و تفنگ ها س��ر بر بالِش آغش��ته به خوِن 
خاك نهادند و غرش و نفیرش��ان در عزاداری قربانیان و عزیزان بش��ر به س��كوت گراییدند، آهسته و آرام نوروز 
س��ال 1322 خورش��یدی از راه رس��ید و روزهای التیام را ب��ه ارمغان آورد. چند هفته بعد زیب��ا پگاِه پانزدهمین 
روز اردیبهش��ت از تّكیۀ رضا قلی خان محّلۀعودالجاِن تهران نوید داد كه خانوادۀ ارجمند صداقت فر دس��ت 
افش��ان و پایكوبان چش��م گشایی پسرش��ان جهانگیر را به دنیای پر هیاهو و سرشار از رمز و راز تهران به فال 

نیك گرفتند.
از هم��ان اوان كودك��ی، روح و روان آن فرزن��د، عش��ق و مهربان��ی را از الالیی ه��ای مادرش نعیم��ا كه چونان 
همگنان خود پرس��تار واره ایثارگر بود نیوش��یدن آموخت. پدرش ابراهیم اگرچه از تحصیالت عالیه بی بهره 
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بود ولی كوش��ایی و تالش روزمره و پیگیرش در فراهم آوردن وس��ایل آس��ایش و آموزش فرزندانش آن چنان با 
عطوفت و مس��ئوالنه بود كه یادواژه ها و خاطره های جهانگیر از آن شایس��ته پدر با س��پاس، قدردانی و وظیفه 

شناسی نموداری از شهد شراِب عشق و زندگی را ارائه و تداعی می نماید:
... بَر من چه یادها كه نقر نكرد،
با من چه رازها كه فاش نگفت

آنگه به آرامی كارواِن كالِم این سخنور بزرگ ایران در صحراِی سكوت محمل می دارد و باِر  دگر، حكایِت از 
رفتِن پدری بزرگوار به سوی ابدیت، در محتوای  سخنش به گردش می آید:

پدر از حضیض به اوج های غنا رسید، ولی همواره فروتنانه سر به سوی خاك داشت. وقتی در خاك 
غریبه سر بر زمین نهاد، من در سوگش چنین گریستم:

بر موجی نشست،
یا خود موجی شد و رفت،

نه اوفتاد، نه خم شد، نه شكست.
به تنگ بود از این همه تنگی،

ز نظر محو شد، به بیكرانگی پیوست.
ب��اری،  در نتیج��ه زحمات والدین، جهانگیر از همان كودكی توانس��ت آموختن را در كودكس��تان »بِرس��ابِه« 
آغاز نماید و سپس دوران دبستان و سیكل اول دبیرستان را درمدرسۀ آلیانس )اتحاد( تمام نمود. آنگاه برای 
ادامۀ س��یكل دوِم دبیرس��تان، رش��تۀ ادبیات را در »دارالفن��ون« برگزید. ولی دیری نپایید كه به رش��تۀ ریاضی 
عالقمند شد و متعاقبا كالس دهم خود را در دبیرستان »مرآت« پشت سر گذاشت و سپس دو سال آخر را در 
دبیرس��تان »كورش« به پایان رس��اند. در آن زمان، با دنیایی سرشار از آرزو تالشی پیگیر جهت ادامۀ تحصیل 
در رش��تۀ معمارِی دانش��گاه تهران نمود ولی همچون بس��یاری از نوابغ جوان ایران به زودی دریافت كه در و 
دروازۀ رؤیای آموزش عالی توس��ط معامله گراِن س��وداگر به حّراج رفته بود. در نتیجه وی، ناچار ش��د جهت 
ادام��ۀ تحصی��الت عالیه جالی وطن كند. در آن بحبوهه های بس��یار احس��اس برانگی��ز، جهانگیِر جوان عالوه 
ب��ر رویارویی با مس��ائل روزم��ره و دل نگرانی های ترك میه��ن، در مخّیله اش جویای جواب این پرس��ش بود كه 
چگونه در دیاران غربت، الفتش را با ش��عر محفوظ خواهد داش��ت. بازتاِب احساِس پر از بیم و تردیدش را در 

واپسین های اّیام پیش از سفر، قلِم هنرش این گونه به مدار واژه می رساند:
... و من باِر سفر بسته

- اگر این جامه داِن نیمه خالی را توان بار سفر خواندش - 
جدالی سخت دارم در درون خویش،

جدالی سخت با چنگاِل چندین كركِس تشویش.
منِ  باِر سفر بسته

- اگر باِر سفر این كوله باِر خاطراِت تلخ و شیرین است -
همه ترسم ُبَود این بیِم جانفرسای:

مبادا دسِت خالی بازگردم... وای!
مبادا دسِت خالی بازگردم... وای!

او ب��از در حدود یكی دو ماه بعد در  ش��عر بدرود لب به س��خن می گش��اید و درِد ترِک ی��ار و دیار را نجوا می-
كند:

می ِكَشم پا از دیاِر آشنایی ها
با دلی آكنده از اندوه

- چشم خونبارم عبث در جستجوی روزهای روشِن فردا -
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می روم با كوله باری خالی از هر توشه ی اّمید
با دلی آبستِن فریاد

با غمی جاوید.
می كشم پا از دیار آشنایی ها

با دلی تابوِت صدها خاطرات تلخِ  درد آلود،
ای رفیقان، دوستان بدرود

ب��ه راس��تی دوری از عزیزترینی كه با هس��تی ما عجین گردی��ده به حّدی دردناك و رنج آور اس��ت كه در چنین 
مواقع بیان به اندوه می نشیند و واژه ها قاصر می شوند احساس راستین را به ترسیم ِكَشند. آنجاست كه دردمند 
و رن��ج كش��یده به ناچ��ار از دریچۀ نفرین، تخّیل خود را تداعی می كند. آوخ ك��ه دل بركندن از دیار و یاران و 

خاكی كه از »بوی عشق« و نور عاطفه ها سرشارست واكنشی جز نفرین بر جای نمی گذارد:
الهی چون پرستو در به در شی

ز حاِل آشنایت بی خبر شی
تو كه باِر سفر با من نبستی

الهی همچو من بی همسفر شی.
او هرچ��ه بیش ت��ر به ترك وط��ن دلبندش فكر می كرد، طغیان احس��اس و ب��ی تابی اش بُعد وس��یع تری می یافت و 
ِولِوالِی ش��عرش دردناك تر می ش��د تا آن جائی كه در ش��عر »امید« عنان گش��تاوِر س��خنش از دس��ت می رود و 

پژواك واژه ها، خیزش درِد درونش را در اردیبهشت سال 1341خ، برمال می سازند:
... و چون در سفرۀ امروز نانی نیست

تو را با وعده های پوِچ فردا سیر نتوان كرد.
و فردا هم،

و فرداهای فردا هم به روی سفره نانی نیست؛
تو پنداری كه بذِر گندِم دیروز نازا بود

و باران
اشِك شوِر داغ دیده بیوه های پیر.

عبث دسِت نیایش را به سوی آسمان مفراز!
عبث توِر امیدت را به شورستاِن دریاهای ناآرام َمپراَكن!

عبث در انتظار معجزه منشین!
نه ابری جای  باران خوشه های گندِم پربار می بارد،

نه خاِك خشِك صحراهای سوزان آب می زاید،
دروغِ  وعده ها نفریِن تاریخ است.

به روی سفرۀ امروز آبی نیست، نانی نیست
و فردا هم، 

و فرداهای فردا هم نخواهد بود
مگر امروز برخیزی

و طرحی نو برانگیزی.
باالخ��ره روز موعوِد هجران برای عبرت جهانگیر جوان دس��ت از آس��تین تقدیر ب��ه درآورد و فصل تازه یی در 
زندگی نام��ه اش ورق خ��ورد. آری غرب��ِت ُپر تالطم غرب در دس��امبر 19۶2 میالدی، گس��ترۀ َزمهریر و سراس��ر 
غوغای نیویورك را به پیش��وازش فرس��تاد تا حدیث��ی از آموختن رموز موفقیت ها و علل شكس��ت های زندگی 
را در ناخداگاه او به گردش درآَوَرد. آنگه ُبرنای غریب جرأت و جس��ارت یافت كه چالش گری پیش��ه س��ازد 
و هس��تی و سرنوش��ت را چونان حقیقتی كه بود پذیرا ش��ود.  س��ه روز بعد از ورودش مش��غول به كار ش��د و با 
 Full ش��روع نم��ود. بعد از چندی با Queens College فرارس��یدن فوری��ه 19۶3 م تحصیالت عالیه خود را در
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Scholarship وارد دانشگاه ایالتی كنت)Kent State University(  شد و متعاقبًا به دریافت لیسانس معماری 
)1970 م( و فوق لیسانس شهرسازی )1971 م( نائل گردید و در همین رشته ها به كار و تدریس پرداخت. دیری 
نپایید كه جهانگیر به علت حادثۀ تیراندازی  نیروهای امنیتی به دانش��جویان ضمن تظاهراتش��ان در دانش��گاه 
كنت، تصمیم گرفت كه از آن جا به دانشكده معماری دانشگاه همپتون )Hampton University( در ایالت 
ویرجینی��ا نق��ل مكان دهد )1972 م(. در تابس��تان همان س��ال كه مصادف با چاپ دّوم مجموعۀ پژوهش��ی او 
بنام  Entopia بود، جهانگیر از طرف وزیر علوم و آموزش عالی برای ایراد سخنرانی در دانشگاه ها و وزارت-

خانه ها به ایران دعوت ش��د. در این س��فر وی ضمن بس��تن قراردادی، تدارک طرح و ساختمان مجموعۀ پارك 
طبیعی بزرگی را به نام پردیسان در زمینی به مساحت بیش از 300 هكتار در غرب تهران متعهد شد.

چندی بعد از شروع پروژه، با همیاری گروهی از مهندسان و متخصصان آمریكایی و ایرانی، نخستین شالوده 
 American Society ریزی طرح، آن چنان به خوبی انجام گرفت كه در سال 1353 خ نشان لیاقت را  از طرف
of Landscape Architects دریاف��ت نمود. ولی متاس��فانه با فرارس��یدن انقالب كلی��ه فعالیت های مربوط به 
پردیس��ان متوقف ش��د و جهانگیر با همس��رش ژانت و فرزندانش نیما و آناهیتا به آمریكا بازگش��تند. این پیش 
آمد غیرمترقبه و ناگوار آن چنان روح حس��اس و عاطفه س��ازندگی را در وی برانگیخت كه آِه واحسرتایش را 

از آن دوراِن بر بادرفته در شعر »شهرساز« از سینه برآَورد:
... ساختن را آموخته بودم

تا ز آهن و سیمان
و ز ساروِج عشق

به حجم های فاخر بسازمت ای شهر
و به طرح نوینی 

دروِن نظاِم رفیِع سّنت فرم های فراگیر-
بیافریَنَمت:

كوی ها و گذرهایی هم آهنگ
از آجر و مرمر و سنگ

و بنا ُكَنَمت محّله هایی ز جنب و جوش و تكاپو
كه در مهربانِی دامانش

بشكوفند شكوفه های كوچِك  بازیگوش
و ...

...
ساختن را، باری آموخته بودم ای شهر

تا بسازمت
و ِبُگسَتَرمت به گسترۀ بكِر خاك

سربلند و تابناك.

آه، ای نازنین زادگاه
كی آموخته بودم اّما

پی افكندن را به روی آوارِ  انفجار؟
كی آموخته بودم

خشت بر خشت نشاندن را
در زیِر ریزِش یكریِز ناغافِل رگبار؟!

آری! ای پارس��ی زبانان��ی كه عش��ق ایرانزمین در وجودتان پیام آور نافۀ گلزار بهش��ت اس��ت، توفان حوادث 
انقالب بنیاد " پردیس��ان" را  زیر و زبر كرد و احس��اس صداقت فر را دوباره با دوری ممتد از دیار و یاران به 
چالش طلبید. او كه معمار و شهرسازی نخبه، زبده و سّنت پرست بود در بحبوهۀ دوری از مام مهین باز با آتش 
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جانگداز تالطم بی امان غربت دست به گریبان شد و دست و پای لحظه هایش و جرأت قلمش در التهاب این 
مهاج��رِت ناخواس��ته دورۀ نقاهت را در پیش گرفتند. ولی دیری نپایید كه درده��ای آوارگی اش تّكیه بر التیام 
زد و آوای واژه هایش پیوند نا گسس��تنی اش با ایران عزیز را چونان تالوت عش��ق در پیش��گاِه خاک آریا به تّرنم 

سخن درآمیخت.
جهانگیر چونان گذش��ته مس��ئولیت های حرفه ای خود را س��ازماندهی نمود و س��پس پای اندیشه و تفّكر را به 
رهگذار ادب و شعر روانه كرد و فعالیت های هنری خود را با به یاد آوردن اوان جوانی اش كه در انجمن بیالیک 
وابسته به كانون كورش كبیر عضویت داشت، در روزگار مهاجرت جدیدش بطور گسترده تری از سر گرفت. 
وی تا به حال در مجالس و انجمن های فرهنگی، هنری، ادبی و ش��ب های ش��عر، اندیشمندی و سخنوری خود 
را به دوس��تداران ادب س��خاوتمندانه ارائه گر بوده و در رس��انه ها / نش��ریاِت برونمرزی متناوبأ هنرش به زیور 
طبع آراسته گردیده است. از این سرایندۀ متفّكر، خردمند و فرهیخته تا كنون مجموعه های"غریبانه"، "آزمون 
برگزیدگ��ی" و "خطابۀ كفر" منتش��ر ش��ده و عالقمندان می توانن��د در تارنم��ای jahangirsedaghatfar.com  با 
دیگرآثار وی آشنا شوند. در اینجا، با رخصت از شما عزیزان، آوای واژگان و ساربانی كاروان گفتمان های 
سرگذشت را به دست احساس سخنوری می دهیم كه معمارعشق،  سازندۀ شهر عاطفه و  پیرایشگر واژه ها در 

گسترۀ اندیشمندی ست. چه خوش است كه با تّرنم گلواژه های او به گشت در گلزار هنر ادامه دهیم:

در لحظه ای برهنه
باران سرخ بارد، تا ابر دیدگانم
درد جگر گزارا پنهان نمی توانم

حسرت به دامنم ریخت ظلم زمانه و سوخت
از تار و پود اعصاب، تا مغز استخوانم

خود در فصول باران چتر پناه بودم
در آفتاب مرداد، تا كیست سایبانم
مرِگ بنفشه ها را دیدم به شام پاییز

دریافتم كه من نیز خود در خِم خزانم
باال بلند یلدا از باِم شب گذر كرد

نشكفت غنچه ی صبح، در باغ آسمانم
در لحظه ای برهنه اسرار برمال شد:
جبر جلیل دارد در رأی خود عنانم

" هر چند "منت خدای" گفتم، "عّز و َجلَّ
در موج خیِز دوران َدّرید بادبانم

بر ُگردهگاِه احساس روییده دشنه ی دوست
بر سینه داِغ زخِم شمشیر دشمنانم

در حلقۀ حریفان یک یار جانی ام نیست
شعر است و بادۀ تلخ همصحبِت شبانم

رهپوی تندپایم در كار مهرورزی
در راِه كینه توزی لنگ است كاروانم
دردآشنا خدا را، دریاب حال ما را!

زین درد دیرپا رفت بر باد دودمانم
باری دراین گذرگاه یک غمگساِر هم جان

یک هم وثاِق انسان، این است آرمانم

مثنوی هذيان
تقدیر مرا این بود در دایرۀ امكان

یک لحظه نیاسودم در قایلۀ طوفان
در نحس كدامین صبح، در شوم كدامان شام

این نطفه به بار آمد در دوزخی زهدان
از طالع فرخنده سهمیم ُمَقّدر نیست

سر شد همۀ عمرم در بادیۀ حرمان
دیدی كمر شاخه در موسم پرباری؟

رده َگِه وجدان این بار تعهدهاست بر گُُ
در بارگه افالک فریاد زدم، فریاد!

پژواک نفیرم رفت تا حنجرۀ عصیان
این خاكی سرگردان، بی لنگر و بی ُسّكان

آهنِگ كجا دارد در حاشیۀ كیهان؟
شرابۀ اشک شمع شاریده به پیشانی

چون شبنم شرم آجین بر ناصیۀ انسان
دوشینه شراب آلود شیخیم به خواب آمد

فرمود: همانجا جوی، انگارۀ پردیسان
در معبد بی محراب با سجده نیازی نیست

این جلوۀ انسان است در منزلت یزدان
در خاطرۀ تاریخ ثبت است كه: همواره

آتش به شبستان زد ناموِس فسونكاران
زنگاری آیینه فرسایش فرصت هاست

یا خود، خط زنهاری ست در فاصلۀ پایان
افسانۀ عمر ما َكلپَتره سرودی بود

كی را به چه كار آید این مثنوِی هذیان!

گلچینی از آهنگین اشعارش
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 کاش می شد
كاش می شد با شراب عشق مدهوشت كنم

در قدح ریزم تو را ای نوش جان نوشت كنم.
كاش می شد هوشیارانه توِی بی خویش را

با خوِد بی خویشتن یک شب هماغوشت كنم
با نوازش های چنگ و بوسه های نوش و نیش

پرنیانی از كبود و سرخ تن پوشت كنم
بَبِر نا آرام تن را از قفس سازم رها

قصد جان آهوان رام آغوشت كنم
آنچنان در شعلۀ لّذت بسوزانم تو را

تا حدیث آتش دوزخ فراموشت كنم
آتشی در جانت اندازم ز شوق اشتیاق

زیر باران تنم آنگاه خاموشت كنم
تا فراموشت نگردد شهِد نوشین وصال

گوشواری از غزل آویزۀ گوشت كنم
ناز بی اندازه و شور جوانی در گریز

ای دریغا كاش می شد تا فراموشت كنم!

" من رفتم "
به شهر خوب من جاپای توفان ماند و من رفتم
زنعمت های بارش سیل باران ماند و من رفتم 

زسیالب بال زیر و زبر شد باغ بار آور
به دشِت خاوران خار مغیالن ماند و من رفتم 

پس از سرمای دی  امیدواِر فرودین بودم
بالی خانمانسوز زمستان ماند و من رفتم 

در آفاقی سراسر شعر و شوق و شادی و مستی
غبار آلوده طرحی از بهاران ماند و من رفتم
حریم حرمِت محراِب عشق آلودۀ كین شد 

به باور های ایمان كفِر شیطان ماند و من رفتم
زجمع خّرم یاراِن بزِم شادخواری ها

گروِه مرد می سر در گریبان ماند و من رفتم 
قفس شد گسترای بی  حصار مهِد حرّیت 

َهزار و قمری و درنا به زندان ماند و من رفتم
زرستاخیز میهن دوستان در راه آزادی 

شعاری پوچ ماند و یاوه، هذیان ماند و من رفتم
به چشم انداز رؤیا ها نماند اّمید فردایی 

نمائی تیره از فردای ایران ماند و من رفتم
به جان در راه آبادانِی آن خاک كوشیدم

دریغا خانه و كاشانه ویران ماند و من رفتم
من آنجا ریشه كردم پشت اندر پشت و در اعماق

فسوسا ریشه در خاِک نیاكان ماند و من رفتم
مرا دلبستگی های فراوان است با آن بوم

كتاِب یادها در كوی یاران ماند و من رفتم
به مادر خاک، باری، عشق می  ورزم ز ژرِف جان
به قلِب خون فشانم داِغ هجران ماند و من رفتم

در آن كابوِس شوِم لحظۀ بدرود، شهر من
امانت با اهورامزد یزدان ماند و من رفتم.

ماجرای شهر عشق
آشتی كن با من ای دیرآشنای شهِر عشق!

ای بهار باغ های با صفای شهر عشق!
َمر َمرا تا مخملیِن وادِی رؤیا ببر،

شهرزاد خوشسرای قّصه های شهِر عشق!
برنمی تابم دگر نِیرنگ رنِد روزگار

راه بنمایم به امن بی ریای شهِر عشق!
فرصتی كوتاه و عمِر درگذر بس تیزپای

چاره كو تا لحظه هاِی دیرپای شهِر عشق؟
گرچه خود من ناشناسم در حریم عاشقان

بس نشان از شعِر من در جای جای شهِر عشق!
وسعِت سرمایۀ هستی به سودای تو سوخت
این منم! این ورشكست بینوای شهِر عشق!

حّظ وصلت تا مرا در لّذتی بی واژه ُبرد
پر زدم از بسترت تا كبریای شهر عشق!

كوچه ها هنگامۀ مجنون، ولی لیلی كجاست؟
حیرت انگیز است باری، ماجرای شهِر عشق!

طاقِت قهر تو ام پیرانه سر مقدور نیست
آشتی بر من روا دار ای خدای شهر عشق!

شبانه
من امشب آتشی در آبشارم

خروشم، اشتیاقم، بیقرارم
بیا با هم درآمیزیم امشب

لهیِب خواهشم، بی اختیارم
*   *   *

یک امشب در كنارم باش تا صبح
شبی را غمگسارم باش تا صبح

بمان در حجلۀ پاییزی من
عروسم، نوبهارم باش تا صبح

*   *   *
شب یلدایی و سرما و باران

غریو تندر و غوغای توفان
كنار بستر عریانی تو

صفای صبحگاه نوبهاران
*   *   *

من امشب در رگم خون تمناست
هوس در شعله های شرم پیداست

مرا دریاب امشب، ناز بگذار
به نبض لحظه ها آهنِگ فرداست

*   *   *
بیا امشب درآمیزیم با هم

هوس در جام جان ریزیم با هم
قبای شرم برگیریم از تن

قیامت ها برانگیزیم با هم
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ترانه های وطنی
من اینجا تا توانی، در تنم هست،

و تا در جان هوای ماندنم هست،
به ذّرات وجودم تا دم مرگ

امید بازگشِت میهنم است!
به چشم انداز زیبای دماوند،

به جیحون و بخارا و سمرقند
به آن خاک شرافتمند سوگند

كه نتوان دل از آن كاشانه بركند!
به پیوند من و آن خاک سوگند

به دشتستان، به كارون و به اروند
نخواهم دل ز مادرخاک بركند

مگر تا بگسلندم بند از بند
مرا جز مام میهن مادری نیست،

جز آغوشش مرا بوم و بری نیست،
چو سر برمی نهم بر بالش مرگ،

مرا جز خاک ایران بستری نیست!

آوای دو بیتی
شبی بود و سیاهی در سیاهی

تباهی در تباهی در تباهی
هراس بی كسی كوالک می كرد

در آن ماخولیاِی بی پناهی
شبی بود و زمین آلودۀ درد

شتاِب لحظه ها بیداد می كرد
زمان می مرد و می آویخت بر شب

طنیِن خواهِش برگرد، برگرد
شبی بود آشنا با درِد بیداد

خروِش خستگان در سینۀ باد
شِب كابوس، دهشتزا، تِب مرگ
شِب شیرین ُكشی با تیِغ فرهاد

شبی بود و هزاران یاد در یاد
شِب هیهات عمِر رفته بر باد:

سراِب غنچه یی بر شاخه روئید
سحر پژمرده شد، بر خاک افتاد

شبی بود و غِم هجراِن یاران
فغان تندر و غوغای باران

به جامی گرِد غم از دل زدودیم
من و جمع عزیِز غمگساران

شبی بود و من و تنهایی و غم
فلق خون بر افق می ریخت، كم كم

من اّما همچنان در ظلمت خویش
به دل می ریختم غم های عالم

 نوروزانه
نوروز نوید نوبهار آورَدست

عیدی، خنكای كوهسار آوردست
دلسوختگاِن فصل بی باران را
امسال دلی امیدوار آوردست

از كوچه، شمیم آشنا می آید 
این عطر بنفشه از كجا می آید؟

گلبانگ بهار است مگر، كز البرز
تا غربِت غرب سوی ما می آید!

نوروز عزیز مقدمت گلباران!
امسال نوید ابر: باران، باران!

فصلی دو سه پاییزی غربت دیدیم
اینک نفس بهار، آنک ایران!

نوروز و بهار توامان می آیند
عید و گل و سبزه همزمان می آیند

فصل نو و آیین كهن هرساله
تا دورترین باغ جهان می آیند
نوروز خوش آمدی، صفا آوردی!

در شهر چه بوی آشنا آوردی!
گل، سبزه، شكوفه، خاِک باران خورده،

این َمحشر ُكبرا ز كجا آوردی؟!
نوروز بشارِت بهاری داری

خوشرنگی متِن الله زاری داری
صد خاطرۀ عشق و جوانی با توست

آهنِگ سرود بی قراری داری
نوروز هماره سرفرازت بینم
بر موج مراد، در فرازت بینم

شصت و سه بهار دیدم اما ایكاش
صد سال دگر دوباره بازت بینم

شصت و سه بهار اگر چه با ما رفته ست
در سینه هزار قّصۀ ناگفته ست

پیری به كمین، اگرچه مان بنشسته ست
در دل دو هزار غنچۀ نشكفته ست

دلتنگی
این ابر سپید طعم باران دارد

بوی خوِش سبِز پونه زاران دارد
گو تا كه ببارد به تن خشک زمین
كاین خاک هوای نوبهاران دارد

این كوچۀ تنگ یاِد یاران دارد
باِد سحری بوی بهاران دارد

نوروز و شمیم خاِک باران خورده
طفلک دِل من هوای ایران دارد
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گلچینی از نوآوری ها و تازه واژه هايش

سرودی برای درختی کهن پیوند
مرا تا ریشه در ژرفاست

به نیش تیشه از ُبن كندن آسان نیست؛
صبور و سخت سر استاده ام در رهگذار یورش اعصار

مرا باكی ز توفان نیست.

من از این خاک ُرستم- گیرم از بذِر غریبی از دیاری دور-
بار هجرت بسته بر یاِل سمنِد وحشی تقدیر؛

من بدینجا دل سپردم
گیرم از مهِر نهانی در عمیق سینه خفته از زمانی دیر.

من در اینجا هم بهاران، هم خزان دیدم
هم از عطشان تموزی مرا آوندها خوشید

هم از سرمای دی بر خویش لرزیدم؛ 
بهاران گرچه كوته بود، اّما از سر شكران نعمت ها

من از هر شاخه، از هر برگ، از هر گل
به دشِت میزبان عطر طراوت، عطر بركت،

عطر عشق و  مهر پاشیدم ،
من به مادر خاک

چون خلف زاداِن با ایمان، وفا كردم، مهر ورزیدم.
]یادتان باشد ولی، در گردش بیش و كم اّیام

من ز ضرب تیشه های جهل،
من ز سنگ اندازی نابخردان هرگز نترسیدم[

در فصول برگریزان استقامت های پیگیرم
حكمت آموزانه نقشی از بهار جاودان: تصویر طوبا بود؛

تكچراغ هر شكوفه بر تنم نوری به فردا بود،
رهنمون رهروان در ظلمتاِی تنگناها بود.

در گذار لشگر تاریخ
ریشه ام سمكوِب خشم خصم

شاخسارم شاهد رقص نسیم عادالن بوده ست؛
صبر اّیوبیم

پاسدار سّنت و فرهنگ واالی نیاكان
در شبیخون زمان بوده ست.

*   *   *
این زمان اّما

سرفراز از آزمون قرن  بعد از قرن
سر به باداباِد تهمت های بی جا خم نخواهد شد؛
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از دروغ و افترای ناجوانمردان
ذّره یی از اعتبار راستینم كم نخواهد شد.

من اینجا یادگار روزگار پرغرور رادمردانم
یادبود اّولین منشور آزادی ز عصر پرشكوِه شاِه شاهانم.

من اینجا ریشه در اعماق
با غرور و افتخار و عشق میمانم؛
در پس این ابرهای تاِر بی مهری

)اول جوالی 2000( نوازش های گرم بوسۀ خورشید پنهان است، میدانم- میدانم.  

پس خدا آدم را به صورت خويش آفريد 1
مرا به جرم كدام معصیت

                         به دوزخ زیستن
                                         كفاره مقّرر داشتی؟

گناِه من همه پارسایی بود و
                          دست به سینگی در اطاعت مطلق.

هم از بیم آتش عقبی
                عصیان را در نهاد، نهان داشته بودیم؟

یا اولوالعزمی تو
               تلقین بی یقینی زیركانه بود
و استیالی تو بر بسیِط كون و مكان

                                 مگر ترفندی فریبنده.

اذاِن انا ا لحق را  گلو به تیغ می ِكشند
زیرا كه تو

            یگانه خداوند جهان بودی.
آنسوی میزاِن عدل

فقداِن ثِِقل رقیب
                   ترجمان واقعه می شد: 

كه تو اقتدار مطلق كهكشان بودی.
نفِس دانستن

            و جسارِت پرسیدن، حّتا-
                                      عقوبتی گران داشت:

زیرا كه تو تنها كمال عقل زمان بودی.

عصیان را در نهاِد جان پنهان می كنیم
مباد 

ِقّدیسان تو با حربۀ بهتاِن كفر
پشتاپِس دام های جهل

                      در كمین باشند.
*   *   *

1 - تورات، ِسفر پیدایش، باب اّول، آیۀ 28
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هال!
الیزالِی دسیسه یی شگرف!

اگرم به گناه هشیاری
جزای جهّنم ُمَقّدر است،

به چه نّیت 
پس

تو خود، الگو به ِهیأت خویشم بریده ای؟
به چه نّیت پس...

 نکوهشی از شکفتن و پژمردن
اكسیر نوجوانی اگر جاودان نبود

برای چه بود
               پس -

                     آه:
آن جذبه ها و شورها

آن شعله های شوق
                   كه زبانه می زد از  ژرِف آرزو

و تالطم امواج عشق
                 در خوناِب جوشان شهوت.

آن اشتیاق صمیمی زیستن
با لحظه های شاد شكوفایی

                            به هم آمیختن
از حّظ سكر گناه نپرهیختن.
آن نبض های هماهنگ امید،

                    همنوای تپش،
قلب های از ُنِت نشاط مرتعَش،

رؤیا
    فوران

           پرواز
                    جهش...

آه 
چه سود پس؟

برای چه بود پس،
اكسیر نوجوانی اگر جاودان نبود.

رهنمونیم بپای َعَلم داد نكرد « )حافظ( » كاغذین جامه بخوناب بشوَیم كه فلک   پیش مرگ  
من از هراس عقوبِت كفر

                        تكبیر آورده بودم انگار
و به ناچار

فریادم در بیداد غفلت فرو مرده بود.  
اكنون اّما

            پیرانه سرم اعتبار توانی است
تا داد طلب كنم تباهی خون آدمیان را،

وین كاغذین پیرهن
                 كفن بریده ام به پیكر خویش

كه به پای َعَلم داد
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              گورچاله ایم نقب زده اید،
                                        می دانم.

زیرا كه،
 خود رسوالن نیز

                          از قبیله ی غوالن بوده اند-
                                                             پنداری

كه عصیانک انسان،
                         نپاییده ز تاِب تحّمل

                                            تا تیررس فالخن تكفیر.
و در این هنگام

من  _
بی هنگامۀ نمایش شعبده
و بی عصای دعوی جاه،

تنوره كشان آهی شده ام ز قلب قرون
با تیغه یی شسته به خوناِب دریغ

                                               برآخته به انتقام.
و توفان ترم، اینک

               ز خشم خانه برانداز ذّره های اتم،
و گم نیستم دیگر به جاده های فریب،

و زانو برنمی زنم به پیشگاِه بتی
                                     به رسم عصر حجر

و در بادیه های سترون بدِو تغافل
رستگاری را بذر دیم 

                      برنمی خواهم افشاند.
هشیارم اینک،

                و از تبار بیداران
و پیام آورم ز فصل شكوفان شعور

و بذرافشان نورم
               در آبسِت دشت های باور انسان.

باری-
          پیرانه سرم جرأِت جسارتی است

تا بار بخواهم ز سلطۀ شعبده اندیشان بیضه در كاله
و تیغ كالم از نیام آخته

لم برخیزم به تظّّ
                  بیداد جهل را

                                 یک تنه.
وین كاغذین پیرهن را

                              كفن بریده ام به الشۀ خویش
كه به پاِی َعلم داد

گورچاله یی نقب زده  ایدم، - 
                            می دانم، 

                                   می دانم.


