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 پیشگفتار
یکبار در پیشگفتاری بر پیشانی کتابی دیگر گفته بودم، و اکنون نیز پیش از آنکه دیگران 

یی ها ذرهکنم که این سرودهبگویند، من خود در آغاز با صراحت و کمالِ صداقت اذعان می
 ی شعر و ادب پارسی نمی خواهند افزود؛ وکران و کرانه از یک قطره حتا به اقیانوسِ بی

  .یی در کتابِ تاریخ ندارندی ارزشمندیِ ثبت در سطری از تذکرهنیز، به هیچ روی داعیه

پس چراست، و به چه نیّت است که این مجموعه را در آستانِ پیره سری جمع و جور و 
یی که شعر دیگر از منزلتی بایسته برخوردار نیست، این تدوین کرده ام، و در این زمانه

 بایدم سپرد ؟چه کسان میدفترک را به دستِ 
دانم اما، که در مجال ها پاسخی در خور ندارم. این واقعیت را میبه هر دویِ این پرسش

پرورم، و نه اشتهایِ اشتهارم ست، نه خیالِ خامِ ماندگاری در سر می که عمرِ مرا باقی اندکی
خردکِ شعرم را در حدِ توان ی اگر چه باغچه-پندارم، شاید، دارد! میبدین ارتکاب وا می

جسارتِ از بن برکندن و به زباله دان افکندنِ این نهالکانِ به دستِ خود  -وجین کرده ام
ها ها و نوشتجات و عکسکِشته و به جان پرورده را در خود نیافتم؛ چونانکه انباری از کتاب

کنند، و صرفا  های دیگری که تنها به خاطرِ خاطراتی که در من زنده میو خرت و پرت
ها نیز برایم ند....این سرودهپرفراز و فرودِ بیش از هفتاد سال عمرِ من ا یادگارانی از زندگی

 .ندهای بیش از نیم قرن یادمان اانگاره

ها را قصدِ به زیورِ طبع آراستن دارم، ضروری ی کهن سرودهباری، این زمان که این گزینه
هایم آشنا نیستند، ی کاررای مخاطبانی که به احتمال با سابقهدانستم که این مهم را نیز، ب

به اجمال یاد آور شوم. روندِ حرکتِ زبانِ شعریِ من، در یک مسیرِ تحول یافته، از سبک و 
ی گرایش یافته است؛ و لذا، کارنامه "شعر نو"ی سیاقِ کالسیک آغاز، و به تدریج به شیوه

باید جست. مع هذا، تا امروز و هنوز، هر سبکِ نیمایی می عمرِ سرایشِ مرا، تنها در اشعارِ
یی مگر سپر آنگاه شعرکی دوست داشته در قالبِ اوزانِ عروضی عرض اندام کند، من چاره

 !افکندن نیافته ام

ند، و تاریخ ا های این دفتر، به استثنای دو سه چند، بیی دیگر اینکه، کهن سرودهنکته

 .ندرایش تنظیم نشده الذا، بر اساسِ تاریخ س

 .یی را بیتی از این دفتر به مذاق خوش آیدخوشا، و بادا که خواننده

 
 جهانگیر صداقت فر

 ۲۰۱۸بهار 
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 ماجرای شهر عشق

 شهر عشق با صفای باغِ بهارِ کوچه ای

 های شهر عشقشهرزادِ خوش کالمِ قصه

 عشق شهر ریایبی امنِ به بنمایم راه

 عشق؟ شهر دیرپای هایلحظه تا کو چاره

 عشق شهر جای جای در من شعر از نشان بس

 عشق شهر بینوای ورشکستِ این منم، این

 عشق شهر کبریای تا بسترت از زدم پر

 !عشق شهر ماجرای باری، است، انگیز حیرت

 خدای شهرعشق ایدار  بر من روا آشتی

 

 شهر عشق ای دیر آشنای من آشتی کن با 

  مخملینِ خوابِ خوش رویا ببر، مر مرا تا

 روزگار دگر نیرنگِ رندِ تابمنمی بر

 تیزپای فرصتی کوتاه و عمرِ درگذر بس

 حریمِ عاشقاندر  گر چه خود من ناشناسم

 به سودای تو سوخت هستی ۀوسعتِ سرمای

 واژه بردبی مرا در لذتی حظّ وصلت تا

 لیلی کجاست؟ مجنون، ولی ۀها هنگامکوچه

 نیست مقدور سرپیرانه توام قهرِ طاقتِ

 

******** 
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 هاگل زودآیند مرگ

 ها گردش پرگار بودبر مدار عقربک

 یا مگر خود پوچی هیچای یک پندار بود

 انتهای خارالخ هر گذر دیوار بود

 کاتب تاریخ اما، راوی انکار بود

 یینه هامان ماتی زنگار بودآبر دل 

 ها باوری دشوار بودیند گلآمرگ زود

 مقدار بودچون سرابی در خیالی خام، بی

 کار بود شفق شمشیر سالخ زمان دردر 

 بود “داردم غنیمت”در پیام هر رباعی 

 

 تکرار بودزندگی تکرار یک رویای بی 

 عمر ما کابوس دوزخ گون خوابی خوفناک 

 آهها پویشگران منزل مقصود و نسل

 ظالمان فرمانروای خاک بودند از ازل

 دیدیم از آنکها را نمیرزوآما زوال 

 گهواره ناگه گور شد هادر شتاب لحظه

 جستیم مارمان شهری که در اوهام میآ

 جور دلبران خونین مبین اشک حافظ را ز

 ی خیام هیچ اندیشه نیستبرتر از اندیشه

 

******** 
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 ...شدمی کاش

 کنم نوشت جان، نوشِ ای را، تو ریزم قدح در

 کنم همآغوشت شب یک خویشتنبی خودِ با

 کنم پوشتتن سرخ و کبود از پرنیانی

 کنم آغوشت دشتِ آهوانِ جانِ قصدِ

 کنم فراموشت دوزخ آتشِ حدیثِ تا

 کنم خاموشت آنگاه تنم بارانِ زیرِ

 کنم گوشت یآویزه غزل از گوشواری

 کنم فراموشت تا شدمی کاش نازنینا،

 

 کنم مدهوشت عشق شرابِ با شدمی کاش 

 را خویش بی توی هوشیارانه شدمی کاش

 نیش و نوش هایبوسه و چنگ هاینوازش با

 رها سازم قفس از را تن ناآرامِ ببرِ

 را تو بسوزانم لذت یشعله در آنچنان

 اشتیاق شوقِ ز اندازم جانت در آتشی

 وصال نوشینِ شهدِ نگردد فراموشت تا

 :گریز در جوانی شورِ و اندازهبی ناز

 

******** 
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 تاریخ آخورِ خشک

 شد بتر پریروز و دیروز ز روز هر

 شد حجر عصرِ عقب، شتابنده برگشت

 شد دگر هنجار و دگرگونه گردونه 

 شد خطر جیغِ و زغن و جغد خوانیِهم

 شد تبر و چلیپا و دار و شد تابوت

 شد سر دو غوالنِ چو گونه حَیَوان انسان

 شد هنر عیب فزا، ننگ صفتی زیبا

 شد نظر صرفِ صفا درسِ از مدرسه در

 شد بشر ابنای ِنادانی ز آلوده

 شد هدر که خونی یسیالبه ز هیهات

 شد سحر نه و دمید اقبال اخترِ نه

 

 شد زبر و زیر جهان و بماندیم خواب در 

  ناگاه به سنج زمان معکوس، گردشِ در

 تمدن آدابِ شد مسخ ددان سحرِ با

 هزاران گلبانگِ آوازیِ هم باغ در

 افتاد سیه خاکِ به سپیدار و افرا

 آمد کِدِر زشتی ز تاریخ یآیینه

 گفتند که ست همانی نه فضیلت تفسیرِ

 رفت عرفا مرامِ ز صداقت ناموسِ

 هستی یپاکیزه مادر ِ زمین، دامانِ

 است زمین چراگاهِ تاریخ آخور ِ خشک

 غفلت یبیغوله به خفتیم زده شب ما

 

******** 
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 ریـرویاگ

 از پرنیان و مرمَر تندیسِ شاهکاری

 شب شناور سُکر شرابِ خواهش در شطِ

 پَر پر گلبرگِ صبر تمنا بر گلبنِ

 :ی حضورت طرحِ صریحِ باورانگاره

 زیبا و نازپرور باال بلند و موزون،

 سر تا ها، دلخواه پایالگوی بهترین

 اغواگر و هوسران، شوخ و لوند و دلبر

 آیی، افکنده جامه از برپرده درمیبی

 شاید، آهنگِ حلقه بر در؟ کآید به گوش

 بستر! گاهِاست یادت در حجله تا با من

 ی عشق رویاگری نکوتر!!کو از چکامه

 

 :گستر سایه یادِ تو در حجله گاهِ بستر 

 بر سر، شورِ شباب در تن شوقِ گناه

 ی خواب در انتظارِ مهتابشب پشتِ پرده

 میانه در تو لختِ در بسترِ شبانه،

 تکامل در غایتِ رویی خوب بانویِ

 وش و فریباشیرین ادا و رعنا، لولی

 لغزان لرزانکانِ شیطان بر رویِ سینه

 آرزو باز افسونگر و هوسباز، آغوشِ

 در انتظار هر شب پس از چه رو بمانم

 دهم به لذتدر اشتیاقِ شهوت تن می

 ستدر خوابِ آرزوها رویایِ کام جویی

 

******** 
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 ریناگز عادِیدر آستانِ م

 دیرس جان وقتِ دند،ییاعتبار از ما ربا

 دیرس آسان چسان بنگر تا راه یانتها

 دیرس مانیسر، هان! نوبتِ ارانهیزمان، پ نیا

 دیرس توفان آفتِ ما تا سر برآرد بذر

 دیرس به نامردان کجای یو کم نه، جملگ شیب

 دیمرهم، کجا درمان رس یبود؛ ک یبیخودفر

 دیرس نتوان یغمیب تا فرازِ اما هرگز

 دیرس انینس اکنون موسمِ گرید شادمانم؛

 دیرس انیپا تا دمِ یعمر میخورد دل خونِ

 

 دیرس انیو مهلت ِ پا نشناختند قدرِ ما 

 بیپرنش یصعب بود و پرتگاه یسنگالخ

 گمان سرخورده مُردیب ینیقیو باور در  شک

 نداد یثمر باریب یو دانش چون نهال علم

 قضا غِیبرد از غارتگر ِ ت جان در وآنچه

 شعر وانِیدر د میجستیرا چاره م دردها

 داد و پرِ پرواز را توان بال ایرو گرچه

 بود و تلخ یخزان در چرخش دوران هاادی

 بود عشق دل آبشخورِ سرآغازِ تپش از
 

 

******** 
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 فانوس در ظلمات

 ندارد عیار و چابک وشیچاووش

 ندارد بیدار یدیده یکی رهدار

 داردن هشیوار سبکپوی رهوار

 ندارد کفتار یزوزه بجز پژواک

 ندارد غمخوار که غرقه خون به ستخیلی

 ندارد خار بجز توشه هر قافله کاین

 ندارد منقار به خورشید گل قمری

 ندارد رهکار ِ دانش مدعیان زین

 ندارد رگبار یزهره دگر پیداست

 ندارد تکرار ِ مانع سخن ِ ترجیع

 ندارد پرگارِ  گردش مگر گردونه

 ندارد هموار ِ هر رسالت ِ آیین

 ندارد سارنگون ِ زبونان ز ردّی

 

 ندارد ساالر که انگار قافله این 

 بالخیز شوم یزده شبِ  گذر این در

 غفلت یراهه کژ به سرگشته رهرو این

 است خزان خون یمرثیه جرس آهنگِ

 خاک بر ریخته خون خاطرهِ  دل زخم از

 است یاسِ  مسلخ مگر خاک یحافظه در

 نیست سفرِ  آرای سحر خروسی گلبانگِ

 حریفی هیچ و منقلب جهان احوالِ

 داشت گلو به تندر ینعره چنان که ابری

 تاریخ ینامه غزل ستحماسهِ  دیوان

 است نور یسراپرده مقصودِ  سرمنزل

 کن خطر ایثار یصخره پرتگه در

 است طریق مردان یسفرنامه تاریخ

 

******** 
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 مقصود طریقِ سنگالخِ

 رسدنمی سامان به مرادبی رهوارِ

 رسدنمی درمان به شکیب مرهمِ با

 رسدنمی نقصان ینقطه به گر خیزابه

 رسدنمی امکان ساحتِ به روان رودِ

 رسدنمی توفان نهضتِ به اگر مرداب

 رسدنمی باران به نکرده خطر ابرِ

 رسدنمی بهاران عروس سرسبزیِ

 رسدنمی جانان به امید نا رهپوی

 رسدنمی سامان به سوار بی رهوارِ

 

 رسدنمی پایان به و ناگزیر ستراهی 

 ماست جهانِ و جان یجداره بر که زخمی

 کف کرانِ در سکون به کندنمی تمکین

 اگر هاغرقابه چالشِ ز کند پروا

 حادثات خطرگاهِ به دهددر نمی تن

 نیست: آذرخش - رعد نابکاری ز باکش

 از خمِ خزان ِ فصول سفیر تا نگذرد

 آرزو: لبریزِ و باید زیست آزاده

 بتاز خود مقصود، مرکبِ رکابِ در پا

 

******** 
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 برهنه ییلحظه در

 توانمنمی پنهان را گزا جگر دردِ

 استخوانم مغزِ تا اعصاب، پودِ و تار از

 سایبانم کیست تا مرداد آفتابِ در

 در معبر ِخزانم نیز من که دریافتم

 آسمانم باغِ در صبح، یغنچه نشکفت

 دشمنانم شمشیرِ زخمِ نیش سینه بر

 شبانم صحبتِهم تلخ یباده و است شعر

 کاروانم است لنگ توزیکینه راهِ در

 بادبانم آویخت طوفان خیزِ باد بر

 عنانم! خود رای در دارد جبر جبارِ

 دودمانم باد بر رفت دیرپا دردِ زین

 آرمانم است این انسان، وثاقِ هم یک

 

 دیدگانم ابرِ تا بارد، سرخ بارانِ 

 سوخت و زمانه ظلمِ ریخت دامنم به حسرت

 بودم پناه چترِ باران، فصولِ در خود

 پائیز شامِ به دیدم را هابنفشه مرگِ

 کرد گذر شب طاق از یلدا بلندِ باال

 دوست یدشنه روییده احساس گاهِگُرده بر

 نیست امجانی یار یک حریفان یحلقه در

 مهرورزی کارِ در پایم تیز پویِ ره

 چند ،هر“جلَ و عزّ” گفتم، “خدای منّت”

 شد: بر مال اسرار برهنه ییلحظه در

 را ما حال ِ دریاب را، خدا آشنا درد

 جان، هم غمگسارِ یک گذرگاه، این باری،در

 

******** 
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 ... بردار پرده

 پیرهنت قفسِ حجابِ ز کن رها تن

 بدنت نمایِ به را نگهم کن میهمان

 شکنت در شکن فامِ سیه گیسوی رتا

 یاسمنت چون افکنِ مرد و سُکرآور عطرِ

 درزدنت خوشِ سازِ صدا به آید کی تا

 انجمنت هر به افروز شب شمعِ کنممی

 سخنت نابِ ز نیست پُر که نیست دفتری

 پیرهنت حرمِ در ییداشته نهان چه

 خویشتنت خَمکِ و پیچ به بنمای راه
 

 تنت بلورین ِ تندیسِ ز بردار پرده 

 دارم زیارت تمنای دیده همه من

 توست رخِ نمایِ قبله و من بختِ شاهدِ

 ربود هشیار سرِ از هوش که آغوش کنا  و

 جام به کهنه می و مهیا بزم مجلسِ

 خویش مهری بی آتشِ از نسوزانیم گر

 نیست آمیخته تو یاد با که نیست ییلحظه

 مشتاق زائر دل چشمِ و محرم من چشمِ

 نشناسم دگر چاه از ره سرگشته منِ

 
 

******** 
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 طوفان مرغِ بالِ بر

 هوشیاران هشدارِ اینک، صبح پیکِ با

 در نطفه کور کردند شبگیرِ بیشه زاران

 زارانه حنجرِ بر ر بستندکف زنجیرِ

 خواران مگر نهان بود در بزمِ شاد عشقی

 در نای سربداران “انالحق”تا نشکفد 

 شعاران “شق القمر”خورشید شقه کردند

 زمامداران اندوه و جهل و کین زاد، بذرِ

 کجمداران مرگ آفرید و زشتی، پائیزِ

 کارانرانی است انگار ناموسِ شعلهوی

 ر قلبِ سوگوارانب رویید سرخ میخِگل

 تبارانرا چو خار بودیم بر چشمِ بیزی

 سارانر زینِ صخرهب بلندا در استاده

 باران هایخوشه چون آبشاریم، سرشارِ

 بهاران دمِ اینک :ست شکسته خزان خشمِ

 کارانناب خیلِ از رید دادِ ما راگی

 

 میگساران گلبانگِ شکستند شب کوی در 

 سپیده خنیاگرِ از شهر بندد تا رخت

 ربودند هاکوچه از را آوازِ آشتی

 ره دریدندپنج در ها راآغوشِ پرده

 نهادند بال دارِ میقات بر رهگذارِ

 هیهات میراثِ ماست، آیینِ مهر و وحدت

 ها بودو شادی، سرمشقِ نسلعشق و شعور 

 ها بوددِ این دشت، جشنِ شکوفهدیتا دور 

 وقفه خشک و تر سوختتتاران بی ۀچون فتن

 رفت بلبالن ر بالب الله خونِ تابوتِ

 رویشهایِ ما را حرام کردند بر ساقه

 خسروانند تندیسِ تاریخ امتدادِ تا

 امیدواریم ابر بهاریم، باورِ ما

 ستطوفان تیراژه طاق بستهبر بالِ مرغِ 

 فردا اهدادگ در را، خدا آیندگان

 

******** 
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 دردِ به جا مانده در سبو

 کشد به پرواز شهبازِ آرزویمپر می

 ست تصویرِ رو به رویم ز شادمستی نقشی

 در ساحتِ سخن نیست امکانِ گفتگویم

 تا گسترای عشق است میدانِ جستجویم

 یزپویمت در صحنِ مهرورزی رهوارِ

 شور و شراره برجاست در جامِ کام جویم

 مسبوی در ست دُردی یار ایپر کن پیاله

 آوارِ آبرویم گو رفتبر بادِ هرزه

 

 آغوشِ اشتیاقت باز است تا به رویم 

 ی نگاهتگشایم بر برکهچون چشم می

 حُسنت در آستانِ گشایمگر نمی لب

 در فُرصتای امکان مرزِ نهایتی نیست

 در راهِ قهر و کینه لنگانه لنگ پایم

 از جوش مانده هرچند در خُم شرابِ شهوت

 پیرانه سر مپندار مستی به ساغرم نیست

 از عشق برنتابم، گو گر به گِردِ گیتی

 

******** 
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 من رفتم

 اش “من ماندم”برای دوست، بدری ترویج، و به استقبال غزل 

 رفتم های بارش سیل باران ماند و مننعمت ز

 رفتم من و ماند مغیالن خار خاوران به دشتِ

 و من رفتم اندم زمستان خانمانسوز بالی

 غبار آلوده طرحی از بهاران ماند و من رفتم

 و من رفتم های ایمان کفرِ شیطان ماندبه باور

  ماند و من رفتم می سر در گریبانگروهِ مرد

 هَزار و قمری و درنا به زندان ماند و من رفتم

 شعاری پوچ ماند و یاوه، هذیان ماند و من رفتم

 ان ماند و من رفتمرنمائی تیره از فردای ای

 ران ماند و من رفتموی کاشانه و خانه حریمِ

 من رفتمماند و  خاکِ نیاکان ریشه در دریغا

 رفتم من کتابِ یادها در کوی یاران ماند و

 به قلبِ خون فشانم داغِ هجران ماند و من رفتم

 زدان ماند و من رفتمی امانت با اهورامزد

 

 ماند و من رفتم من جاپای توفان شهر خوب به 

  آور ارب اغب ر و زبر شدزی زسیالب بال

 بودم امیدوارِ فرودین دی سرمای پس از

 سراسر شعر و شوق و شادی و مستی در آفاقی

 کین شد یودهآل حریم حرمتِ محرابِ عشق

 هاشادخواری بزمِ یارانِ خرّمِ جمع ز

 حریّت مهدِ حصاربی گسترای شد قفس

  آزادی راه در دوستان میهن رستاخیز ز

 فردایی نماند امّید هاانداز رویاچشم به

 کوشیدم خاک آن آبادانیِ راه در به جان

 آنجا ریشه کردم پشت اندر پشت و در اعماقمن 

 ا آن بومب راوان استف هایمرا دلبستگی

 ورزم ز ژرفِ جانبه مادر خاک، باری، عشق می

 شهر من ی بدرود،لحظه شومِ کابوسِ در آن

 

******** 
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 هوسِ وصلتِ خوبان

 دارم قصدِ غرّیدن و توفیدن و عصیان

 گریبان دارم که هنوز از گذرش سر به

 ابرِ پُربارِ بهارم، سرِ باران دارم

 دارم بهاران ِ آغوشِگرمی یمژده

 دارم فراوان مانده های به دلآرزو

 تا در این پرده سرا رخصتِ سامان دارم

 دارموالن ج بسته بال و پرم ، اما سر

 چه هراسی مگر از مقصدِ پایان دارم؟

 دارم شائبه ایمانمن بدین باورِ بی

 در صفِ دوزخیان حوری و غلمان دارم!

 دارم سرِ پیری هوسِ وصلتِ خوبان

 

 دارم وفانط برنایی اورِب و پیرم 

  شباب مرا فصلِ گذر بود زتی آنچنان

 برگ گرفتاز تنگیِ این باغکِ بی دلم

 ی سرداسفندم و در سینه پایانی پیکِ

 ز گذرگاهِ بهار نگذشتم گر چه غافل

 دهد هوسرانی اگر دست ترکِ نکنم

 پایان هاست آسمان وسعتِ پرواز به بی

 بقاست رازِ یی گمشده درقافله زندگی

 “مفروش فردا یگنجینه نقدِ امروز به ”

 من فردوس، که فریباییِ به مفریبم

 و هنوز استدلم از جورِ حریفان همه خون 

 

******** 
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 دوستی میهن فریادِغزل

 کنید مجمر در شعله اینک است، زرتشت فَرِّ

 کنید بر سر اگر خود خواهد زاد حماسه بس

 کنید زیور اشآزادی گلِ تا بادا، زود

 کنید مادربی مامِ این ناکامیِ یچاره

 کنید کر شیطان گوشِ شادی و شوق صالی با

 برکنید در گل برگِ خاور، خاکِ دخترانِ

 کنید سر بر گل تاجِ فردا که بادا مادران،

 کنید ساغر در خیام خُمِ از غش بی خونِ

 کنید سر الحق انا گلبانگِ گلدسته سرِ از

 کنید نوبر را خورشید یچشمه آرزوی

 کنید دفتر این ثبتِ دیگر رستاخیزِ فصلِ

 کنید دیگر ییچاره و تیز اندیشه یدشنه

 کنید محور داوری دادگاهِ در را عدل

 کنید کمتر خدا محضِ شما هشیواران، ای

 کنید آخر یاندیشه عمل آغازِ سر در

 کنید آور شرم اهمالِ همه زین را ما عفو

 کنید داور گر عقل جای به را هاتان قلب

 کنید بر از دوستی میهن فریادِغزل این

 

 کنید باور آیندگان مرا عشقِ آتشِ 

 شما بطنِ از و زادید هااسطوره دلِ از

  هاست الله خونِ به آذین زادبوم این منظرِ

 مهر دامانِ و بوده رهایی فرهنگِ مهدِ

 پاست به شیون هاحجله سوگوارِ گلوی از

 شما نِأش در نیست خس پوششِ چرکتابِ

 اندافکنده سر به خواریتان خارِ اکنون گرچه

 شما جام در تزویر ِمی این است شوکران

  نکوست آهنگی بالفطره اذان آوازِ چه گر

 سرد فصلِ شکوهِبی باغِ عطشبارانِ در

 !هان هاست،نهضت تکرارِ ما تاریخِ یقصه

 نه آی بشویید، خون با خون که گویمنمی من

 پیش آرید دوستی دستِ و بگذارید کینه

 نابخردی سرِ از کردیم بسیار خطا ما

 دریغ ای بستیم، دیده فردا انداز چشم به ما

 ماست اعمالِ پیشانی بر چه گر غفلت داغِ

 نبود را ما ییانگیزه ولی خواهی وطن جز

 من شعرِ دارد ریشه ایران خاکِ درعمیقِ

 

******** 
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 یاد یینهیآ در پدر تصویرِ

 ندیدم شاد تو دل نبودی، مست تا

 ندیدم باد بر تو چو را کسی بنیادِ

 ندیدم یاد یکی اندوه و حسرت جز

 ندیدم آباد ییویرانه تو قلبِ چون

 ندیدم فریاد هیئتِ در تو کفر تا

 ندیدم بنیاد ز راست انگوربنی

 ندیدم استاد تو مثل صفتی صافی

 ندیدم زادخلف تو چون وریاندیشه

 ندیدم فرهاد یتیشه از ترریشدل

 ندیدم شاد تو دل نبودی مست تا

 

 ندیدم آزاد اتغم از می یاری بی 

 حریفان های بیدادگری معبرِ در

 تو از و گشتم هاخاطره هِر کوره در

 گشتم زده تف یبادیه این سرتاسرِ

 منبرد اسرار یسراپرده به راهی

 برآمد به کجاکج خاک شکمِ از تاک

 نهادان درویش رنگی بی مکتبِ در

 خیام و حافظ و مولوی :کسان ازپشتِ

 :تنگ زدلِ خروشی و سنگ سرِ به زخمی

 چند قدحی فشانم خاک بر تو یادِ با

 

******** 
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 امید گلبانگِ

 درید ازهم پدر تیغِ کَش سهراب این کیست

 شهید؟ تباهی،آن خاکِ بر افتاده عبث وآن

 وارثانِ لعنتِ شمر و یزید کاین این چنین

 پرورید؟می صفت دون اهریمنانِ ناخلف

 پلید؟ شیاطینِ این زادند نطفه کدامین از

 شنید باید سحر شبگیرِ ز شادی ینغمه

 پدید آمد ددان افسونِ ز خون بهارِ این

 گردآفرید ندا، بابک، و کاوه و مازیار

 رسید خواهدمی صلح نویدِ با نوبهاران

 “عید عید، اینک،” گلبانگِ هابام بلندِ وَز

 نوید از باریکوله با قاصدک ای بیا! هان

 

  امید آوارِ زیرِ جوانان این کیانند هان، 

 کیست دلبندِ خون، به غلتان یدردانه یکی آن

  نریخت هرگز خود همخونانِ خونِ حیوان هیچ

 خویش مهرِ پر دامنِ در کجا ایران مادر

 خویش بطنِ از نزاد اهورایی جز میهن مامِ

 شما،ِ  شام بر پرورد غم آهنگِ این چیست

 رسیدمی ره از آزادی آیتِ سبز موسمِ

 :ماست خونِ از افتخار پر رایتِ این سرخیِ

 زمهریر برگریزِ فصولِ پشتِ تا باش

 آزادگی یمژده آمد گلدسته از خواهد

 انتظار در شد تار نشینان غربت ما چشمِ

 

******** 
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 وسوسه خیزِ موج

 کنیمی نوش مرا شعرِ شرابِ شهدِ

 کنیمی مغشوش زده تب هایبوسه با

 کنیمی مخدوش زده عطش خواهشی با

 کنیمی فراموش شرم حریمِ گیرم

 کنیمی پوش هوس غمزه به را آئینه

 کنیمی آغوش هم نوش هایچشمه با

 کنیمی مدهوش و نشانیمی خلسه در

 کنیمی خاموش و کشانیمی خویش در

 کنیمی دوش شبِ عیشِ به مرا دعوت

 !کنی؟می گوش من یالبه به مگر اما

 

 کنیمی گوش من الئی الی به هاشب 

 را شبانه خوابِ وسوسه خیزِ موج چون

 هاستلحظه آرامِ یبرکه که من بالینِ

 بریمی ممنوع یپرده به هر پردهبی

 افکنی برمی جان ز حجب حجابِ کم کم

 است شکفتن شوقِ یتشنه که مرا دشتِ

 اشتیاق دلخواهِ یهئنش ز مرا وانگه

 را شعله عطشانِ که تو لذتی گردابِ

 شیطنت راهِ از تو سپیده، دمدمی تا

 است رامش گاهِ سحر، که کنممی شِکوه من

 

******** 
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 هذیان یزمزمه

 طوفان یقائله از نیاسایم کآسوده

 عطشان یبادیه در شد سرابم میراث

 زهدان؟ دوزخی در آمد بار به نطفه این

 وجدان بارگه در تعهّدهاست بارِ این

 انسان یناصیه بر آجین شرم شبنمِ چون

 یزدان منزلتِ در است انسان یجلوه کاین

 ادیان زد افسونگری شبستان به آتش

 عصیان یحنجره تا رفت نفیرم ِپژواک

 کیهان یحاشیه در دارد فنا آهنگِ

 پایان یمهلکه از هشدارست شیونِ خود

 پردیسان یانگاره جوی جا همان: فرمود

 هذیان یزمزمه این آید کار چه به را کس

 

 امکان یدایره در بود این مرا تقدیر 

 نیست مقدّر سهمیم فرخنده طالع از

 شام کدامان شومِ بام، یا کدامین نحسِ در

 پرباری؟ موسمِ در شاخه کمرِ دیدی

 پیشانی به شاریده شمع اشکِ یشرّابه

 نیست نیازی سجده با محراببی معبدِ در

 همواره که است، ثبت تاریخ یخاطره در

 !بیداد: زدم فریاد افالک یکنگره از

  سکّانبی و لنگربی سرگردان، خاکیِ این

 هاست،فرصت فرسایشِ آیینه زنگاریِ

 آمد خواب به شیخیم آلود شراب دوشینه

 بود سرودی کلپتره باری، ما یافسانه

 

******** 

23



 درگذر هایلحظه

 نبود زیبایی ایّامِ امروزها از زیباتر

 نبود جایی تر آسوده شب عزلتگاهِ دنجِ از

 نبود رسوایی پروای گیپردهبی در کاش ای

 نبود مهیایی بزمِ زندگی گذار در گر

 نبود شیدایی مشروطِ عاشقی مقامِ نه ور

 نبود تماشایی نقشی تو تندیسِ ۀجلو چون

 نبود آرائیتن تنها آینه کارِ انگار

 نبود گویایی تصویرِ آینه بازتابِ در

 نبود خودرأیی هنجار مردمان سرشتِ در گر

 نبود تمنّایی را ما سر دردِبی ییهئنش جز

 نبود واییأم آهنگِ تو آغوشِ مگر را ما

 نبود فردایی و دیروز سفر این در که پندار

 نبود فردایی و دیروز گر اندیشه محورِ بر 

 ناپایدار فرصتِ این برقرار را ما هست تا

 است خوش همآغوشی بزمِ شب مهتابِ پوششِ در

 گرفتمی پایان شبههبی گیپاینده یپنداره

 است بودن عذرا مجنونِ وامقی نخستِ شرطِ

 جهان گردِ بر گشتیم مهوشان جستجویِ در

 هم نیز جان پیرایشِ ،کنی گر تن آرایشِ

 بنگری بینش چشمِ با خویشتن خویشِ به باید

 کین افزارِ جنگ به حاجت چنین این بود کجا را ما

 دردها پذیرد درمان دوا و دود یاری با

 جستجو و تالش عمری آرزو، کاروانی با

 درگذر هایلحظه از ببر لذت نفس هر در

 

******** 
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 حیات یفلسفه

 نه آن و آیینه هر هشیوار فرقه این زانکه

 نه بدنان سیمین هوسبازی ز اما غافل

 نه جان جوهرِ سپس و هست جان راحتِ ییلحظه

 نه گمان فردای به و بند یقین امروزِ به دل

 نه خزان توفان ویرانگرِ هیبت ِ بر تکیه

 نه نشان و نام ولی هست، خسی و خار جا به خود

 نه نان یغصه ،ربخو ایّام نامردی غم ِ

 نه زمان شتابان ِ رودِ یفلسفه از غافل

 نه خفقان سرای تنگ این تنگی نظر به

 نه زبان زخمِ ولی ست،غریزه ز عقرب نیشِ

 نه کیان تاجِ بنشان، نوازش نازِ سرم بر

 

 نه شکنان دل از و دارم شدگان دل از خبر 

 هاهوس دامِ از امآسوده دل ستدیری چه گر

 دوران گردشِ در که بداریم، قدر عافیت

 عمر نفسِ هر پسِ کرده کمین تبردار تا

 لیک توان، کرد صبا باد خُنکِ بر آشیان

 تاریخ ینامه سفر فروشانِ فخر همه زآن

 رزق یدغدغه آردمان تنگ به سخت کی به تا

 بمانیم تقدیر بازی کمِ و بیش از فارغ

 روی فرا آفاقِ به و دار خود به امید چشمِ

 باش دهان نرم مگو، نسنجیده سخت سخنِ

 عشق حرمِ در مگر نیست پادشاهی هوسم

 

******** 
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 تغزّل

 یادگار دل برالله دارد داغ اشلهیب کز

 آبشار اشکِ چو دفتر بر پاشید خون شعر

 سوگوار هایمواژه شد، نشین خاکستر خامه

 آشکار نگردید حاشا، هرگزش، هستی رازِ

 روزگار آزگارِ است بیکران حبسگاهی

 پایدار حیاتی آید شگون رازین عاشقان

 بار به گل سترون خاکِ دل از نشیند کی

 نهار و لیل گردیدنِ شود دیگرگون جمله

 کار به آیدنمی هرگز دیگرش دانش هیچ

 مدار این دورِ ز شد بیرون چرخ و مُرد عشق

 ببار شعرم تَفِ بر بهاری، ابرِ رحمتی

 

 پروردگار هوس آن نهادم دل بر آتشی 

 را سینه بسیطِ اشعشق تا کرد افشان شعله

 حسرتم آهِ سوخت را غزل هرمِ حرمتِ

 نزد جامی آتشین عشقی مینای از که هر

 کنار در دلربایی را بیدالن نباشد گر

 حیات آبِ یچشمه نوشِ ست شیدایی شهدِ

 باغبان دریغِبی اعتنای نباشد تا

 زمین و خورشید بینِ گر جاذبه ماند باز

 بشر بیاموزد گر محبت آیینِ درسِ

 “روزگار چرخِ چرخیدمی عشق مدارِ بر”

 حسرتم آهِ سوخت را غزل هرمِ حرمتِ

 

******** 
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 شما نِمیا کیست

 است من دیارِ بوی نیست، گلبرگ نکهتِ

 است بهمن یمرثیه خاک نبضِ تپشِ در

 است اهریمن رایتِ شب آفاقِ درِ سر

 است الدن گلِ برگِ دریغ، گلخن، یهیمه

 است آبستن شب ابر ِ رسا، تندر ینعره

 است شیون از پُر شهر گلو، سراسر کوچه

 است روزنبی محبسِ زمان، این ببین وای،

 است تنرویین رستمِ نبرد، رکابِ به پا

 “است کردن خطر وقتِ نیست، تدبیر فرصتِ

 است دشمن یتوطئه هاسهراب کشتنِ

 است پرویزن دلِ در بیختن عبث آب

 است شکوفیدن گاهِ مگر حریفان های

 است روشن جهان جانِ “فَرَوَهَر ” فرِ کز

 است؟ تیرافکن کآرشِ شما نِمیا کیست

 

 است میهن یرایحه رهگذر این در باز 

 اردیبهشت گلشنِ :هایاد ِگه جلوه

 چکدمی فلق به خون پگاه بالِ و پر از

 کشدمی خون و آتش دشت به شقایق اشکِ

 اندبسته سحر نایِ ظلم زنجیرِ به چه گر

 خلق حلقِ هِر بسته ستم طنابِ چه ور

 آزادگان یخطّه کیان، درفشِ ملکِ

 بین تاز تک یلِ آن هااسطوره پسِ در

 !هان” :آورده بر بانگ وطن دلنگرانِ

 ولی شد، خون مسلخِ خاوران یگستره

 رسد دیگر منجیِ یکی تا هر به چشم

 بست نطفه قزح قوس شکست، طوفان طاقتِ

 سزد زرّین مجمرِ را زرتشت آتشِ

 نوشتان وطن مهرِ! دوستان وطن های

 

******** 
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 آینه در راستین تصویرِ

 تنم خواهشِ و کم و بیش فکرِ ز فارغ

 خفتنم پذیرای شکیببی و تاببی

 فروتنم بیدم، یشاخه نمادِ اکنون

 گردنم گردای به است محّبت طوقِ

 تنممی تار هاعاطفه پودِ گردِ بر

 روشنم صبحِ ترینناب هایاندیشه

 دامنم پاک دلیساده قبای الیک

 بهمنم برفِ ترینسپیدفام اینک

 زنممی مهمیز و نشسته شب زینِ بر

 شیونم رفته خدا، به کبریا، عرشِ تا

 

 بودنم شوقِ از تهی دگر سرپیرانه 

 نداد امتنهایی غم ِ جز به بیداریم

 غرور جوالنگهِ به کشیده قد سروِ آن

 است، نشیبی در سر ز نه نکردنم بر سر

 ایمنم دنجای به عشق نیابد ره تا

 امید بی هایدل یشبانه ظلمتِ در

 بنگرید: است، گزاف الفِ نه درویشیم

 ماه اردیبهشت یشکفته نو سبزِ آن

 آینه در این است من غرورِبی تصویرِ

 شما دلِ تا نَبَرد ره چه از فریادم

 

******** 
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 تیتسل

 دریده پیرهن منِ ندارم تسلیت دلِ

 داغدیده خاکِ دلِ تپیدن از ماند همه

 شنیده یا نشنیده کشیده خون به شفق که

 سربریده سرخِ رگِ نهفتن اَر نتواند

 آرمیده ابدیت نی ینوحه نوایِ به

 ندیده و دیده همه سرابی، گون پلشت چه

 سپیده یکرانه به فردا امید نرسد

 قصیده اینِ سیالن  انتهایی به نرسد

 چکیده خون قطرات هایملحظه سرودِ به

 جریده این سطورِ به را ما نشانِ بنگر

 دیده ز ییرفته تو که کردم گمانه خطا چه

 

 دیده ز ییرفته تو که بگویم تسلیت که هب 

 اوفتادی گر زتپش نهادی، سر خشت به چو

 گفتن غروب از خبر را آسمان نیاز چه

 شقایق خونی لِ د خور در مالمتیش نه

 زاران بیشه ملکوت شب ای شیون به مشکن

 طراوت یواحه پی رفتم خاک طوافِ به

 آفتابی نتراود شب یکناره از اگر

 خوبانِ  حسن مدیحِ ز ببندم زبان رو چه ز

 شعرم هایواژه گلِ رسیده تا کمال به

 بین عاشقان خون خطِ گذرگه این گذارِ به

 نهانی جان ژرفِ به که جاودانی حضورِ تو

 

******** 
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 از گونه پاسخ استقبالی

 شاعر نوشای “محّبت آزمونِ” غزلِ

 انتظارمت چشم و دارم دیده به ابری

 ببارمت سحرگه ابرِ چو و نوروزم

 گذارمت منّت یدیده به تا برگرد

 سپارمتمی خدا به ییرفته که جا هر

 نگارمتمی هاخاطره نقشِ بوم بر

 شمارمت:می و کشممی واژه به یک صد

 شمارمت خوبان یزمره ز ییشایسته

 شکارمتمی غزل دامِ به عاقبت من

 دارمت پاس سخن، قربِ پاسدارِ ای

 کنارمت در فکنی نظر تا لحظه هر

 دارمت زنده شب و من امنشسته تنها

 نثارمت جان کنم، چه ، کنم نمی پروا

 یادگارمت غزلی در که خوشا نوشا،

 

 قرارمتبی سفر، رفته عزیزِ آری، 

 فرودین، شبگیرِ شبنمِ شوقِ اشکِ چون

 رفتنت ز نکردی چه اگر خبر را ما

 حضر یکوچه در شده گم آشنای ای

 صبحدم خورشیدِ طلعتِ گاهِجلوه چون

 توست آنِ خداداده حسن ِ شمارهبی بس

 شناس، سخن و صاف و غشبی و بلند همت

 دشت غزالِ یا اگر هاییقله عنقای

 تپید، قلم قلبِ تو نغزِ شعرِ شوقِ از

 مهر آزمونِ از بگذرم بلند سر تا

 خاطره بزمِ در تو یاد و شعر و مهتاب

 عشق درکمانِ بال و است خواهش سینه در

 شودمی جهانگیر ناب شعرِ البته،

 

******** 
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 گذارِ زمانعشق در ره

 بار این نشیند چون تا بهمن شاخسارِ بر

 پندار اردیبهشتِ بارد شکوفه گیرم

 !دیدار قرارِ افتد رویا به مگر اینک

 انگار است خاکستر اما، جانم پوشِ تن

 خمّار وشانِلولی برندممی هوش از

 دیوار پشتِ دیوار فرسنگ، به تا فرسنگ

 هشدار! ،هوشیار ای کمینند، در آفات

 پدیدار تو فال ِ بر آید تا چه فردای

 بگذار جام پای ِ در را هابنفشه نقدِ

 اغیار! دیدگاهِ از اسرار دار پوشیده

 آر یاد به مرا باری بود، گل شمیمِ هرجا

 

 زنهار عشق، گلبانگِ دگربار سر پیرانه 

 زیبد برف شاخه بر زمستان موسمِ در

 جوانی یحجله در خوبان وصلِ بود خوش

 هست نوازشم شوقِ خواهش زارِشعله در

 آبی هایبرکه از نگاهی یجرعه با

 امکان ملتقای تا وصلت آرزوی از

 خواهش شاخسارِ بر آید بار میوه تا

 امروز ستفرصتی تا پیروز بختِ دریاب

 است بهار یواحه در مستان میعادگاهِ

 میامیز در عشق با پائیز ریز ِبرگ در

 هاستنسترن باغِ در عشاق آرامگاهِ

 

******** 
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 سیاه مایعِ نآ

 فرستمتمی گشانافه هایگلبوسه

 فرستمتمی وفا و مهر هایگلواژه

 فرستمتمی سُرا شِکوه نوایِ ،نی یک

 فرستمتمی هما بالِ به خوش اقبالِ

 فرستمتمی خدا نورِ ز نوین طیفی

 فرستمتمی  نما روی ترانه و ساز

 فرستمتمی دعا چکامه از طوماری

 “فرستمتمی دوا که کن صبر درد با”

 فرستمتمی شفا آرزوی ِ به جامی

 فرستمتمی بقا آب ِ ز ییسرچشمه

 

 فرستمتمی صفا پرشکوفه باغِ یک 

 نوبهار الوانِ یخوانچه کاروانِ با

 گانکشیده غربت حکایتِ بشنوی تا

 نیست ستاره تک یک تو آسمانِ در

 شب دیارِ ای کسوف، طلسمِ بشکند تا

 مرا شود میسّر دوباره ار دیدارت

 حادثات زآسیبِ تو بری در به جان تا

 :بود گفته شیراز حافظِ قولِ ز نوشا

 عشق شهرِ کهنسالِ شرابِ خمِ از من

 توست سوزِ خانه مگر سیاه مایعِ آن

 

******** 
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 دالننازک شارگِ گلویِ

 بود گرفته اشقلب که پریشان جانِ حسین برای

 جاااان پریشاااان پریشاااا    حاااا ِ از گشااات  پریشاااان

 جاااان پریشاااان جا ااا   از ا شااااا ه اسااا  دور باااا

 

 بساتد   سافر  رخا    کشاان  دامان  یاک  باه  یک حریفان 

 جااان پریشااان داما اا   بااه دساات  ماارو  دساات  از تااو  

 

 دوران مهاااری بااا  از دا سااات  مااا  پُرباااود  د ااا 

 جاااان پریشاااان پدها ااا   درد  از داشااات  کااا  خبااار

 

 دا ااا مااا  داد  دسااات  کاااار یااااران هاااایدور گااا 

 جاااان پریشاااان آساااا    دسااا  از دهااا  اماااا مبااااد

 

 شاااا  هااااا ااااامردم  و  ااااامردی یویرا ااااه د اااا 

 جاااان پریشاااان ویرا ااا   آبااااد  خااارا  آن بدااااز 

 

 تاباا   ماا   ر گاا  باا  الیِ یااک قبااا درویاا ِ تااو  

 جاااان پریشاااان ایما ااا   صااافاپردازِ صااااف  بجااا 

 

 امااا ببااین  میگفتاا   وآن ایاان از  یااک جاا  ساا ن

 جااان پریشااان آ اا   از و ایاان از ساار بااه آماا  هاااچااه

 

 پاااای  در عاجلاااا  یشاااافا را؛ د  میکداااا  مااا اوا 

 جااان پریشااان قربا اا   بااه جااان هاا اران د   هاا اران 
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 ساا  رفتااه فلااک عاارشِ تااا کااه میاا ارد حفاا  خاا ای 

 جااااان پریشااااان دوساااات ارا    مسااااتجا ِ دعااااایِ

 

 حااااف  و سااا  ی و شااارا  و سااااز و جاااا   یاااارِ دو

 جااان پریشااان درما اا   اساا  آسااان چااه  ساا ه باا ین

 

  یساا  جسااتجوی  جااایِ تداا  زمااینِ ایاان چااه اگاار

 جاااان پریشاااان جوال ااا   میااا انِ میشاااود فاااراه 

 

 : سااا  د تدگااا  تدگاااایِ دالن ااااز  شاااار   گلاااویِ

 جاااان پریشاااان جا ااا   از ا شااااا ه اسااا  دور باااا

                    ********* 

      ۱۹۹۶ آوریل ۱۵ - اوکلد  بیمارستانِ
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 یجوانمرگ

 نکرد درمان بی درد ِ این یاندیشه حاذقی

 نکرد آسان کمی ر ا ما مشکلِ یاران ز کس

 نکرد عصیان نشد، عاصی چرا دل درشگفتم

 نکرد پایانبی یلدای ِ یچاره عشقی نورِ

 نکرد سامان این قصد ِ بهاری پردازِنغمه

 نکرد ویران خزان خشمِ گل فصلِ در را باغ

 نکرد مهمان ییجرعه نوشِ به را ما بد بختِ

 نکرد احسان خواهشگران ما به رحمانت دست

 نکرد بستان ییلحظه را ما “احزان یکلبه”

 

 نکرد درمان مرهمی را ما درد ِ !بارالها 

 ما تدبیرِ با گشت حل آشنا هر مشکلِ

 شدیم پرپر ناروا ناگه، نشکفته گلی چون

 نشد مایل دل ظلمتگاه ِ به مهری پرتو

 برنخاست سازی سوزِ زمستان این سکوتِ در

 چنین این اما ویرانساز، ستپاییزی بادِ

 ستزندگی شراب ِ نوشین ِ جامِ نوجوانی

 دریغ و گفتیم تو با بارالها را، دل دردِ

 را گمگشته “یوسفِ کنعان”به  آرد آنکه باز

 

******** 

 ۱۳۴۱ فروردین ۲۷ -تهران
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 تاریخ یآموزه

 تا سنّتِ بیداد ز بنیاد نگردد

 

 سیمرغِ اساطیر سزاوارِ قفس نیست

 افکند خود دامِ غلط به تدبیرِ آن که لیک

 قضا داد به تن کسان تلبیسِ آن که ز یا

 ایام، نوآموزِ خطاکار در مکتبِ

 خالیق تدبیرِ ینشود دشنه بُرّا

 

 ستفریبی طرفه خود که چند اگر امید،

 طوفان یورشِ از کنریشه نشد که سروی

 تاریخ گواه است که انسانِ هشیوار

 

 .دگر آباد نگردد ویرانگه گیتی 

 

 نگردد نیست که آزاد آزاده روا

 دغلکاریِ صیاد نگردد فارغ ز

 نگردد خداداد جهلِ این از وارسته

 نگردد استاد شبه یک فلک و چوببی

 نگردد چکشِ حدّاد خورِضربه تا

 

 نگردد “امرداد” نگردید، “تیر”تا 

 نگردد ی بادملعبه مکن ار حیرت

 ی بیداد نگرددتسلیمِ ستم کاره

 

******** 
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 دیوار

 نیساا  کاا  دیاا یری رویِ ن یساا ماا  خاا   خاا ِ باا 
 تااا  بن یناااا ر تاااویرِ تیاااه و  تااای ری کااا  نیسااا     

 
 صااا  ر خااا م  ِ دیااا یرِ ییااا  پتااا ِ: ن یسااا  مااا  

 نیسااا  کااا  بسااای ری آثااا رِ بااا  بااا د  جااا ین  یز

 

 تااا   بااا   ااا ی  ک بااا  ، بسااا    ااا یِدر پااا ِ در

 نیسااا  کااا  سرشااا ری آمااا ل یز  ااا    دل ت اااا مااا 

 
 

 بااا د، ک چااا  ییااا  خااا ِ در مااا  یخ نااا : ن یسااا  مااا 

 نیسااا  کااا  سااا یایری و مجنااا   بیااااِ صااا  یِ بااا  

 

 ساااا ل دیاااار چناااا ری ساااا ری ِ شاااا خ  فااااریزِ باااار

 نیسااا  کااا  سااا ری و سااایر  نتااا  ِ رقااا ِ و نغمااا 

 

 شاااا د،  اااا یِشاااامیاین  ردیاااا ِ پ شاااا ی  گِاااارد  

 نیسااا  کااا  عیّااا ری سااار ِ م  یااا  ِ بااا  ح ضااا  

 

 پیااااار دیااااا یرِ ییااااا  درزِ یز  نااااا ز ری جااااا ن  و روح

   نیسااا  کااا  پربااا ری  ااا یِمطااا   عطااارِ نااا یزد مااا 

 

  پنجااار  چتااا ِ بیاااایر سااا ر تااا   ااا شااا  نیمااا 

 نیسااا  کااا  غمنااا یری یااا رِ ین ظااا ر  در در پتااا ِ
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 گاااور ییااا   ااا یِپسااا  چ  خلااا  ِ: ن یسااا  مااا 

 نیساااا  کاااا  دیااااایری مییاااا دِ یز دیرد ی دگاااا ری

 

 :یسااا  کهنااا  یااا دی شااایرِ نااا ، گچ ااا ریِ ییااا  زیااارِ

 نیسااا  کااا  پایاااایری یااا رِ غااا ِ بااا  عتااا ِ شااارحِ

 

 حقیاااار برجاااا  میماااا ریِ آ  ک چاااا  ییاااا  ساااارِ در

 نیساااا  کاااا  میماااا ری زُبااااا  دساااا   رِ جاااا گهی ِ

 

 گاااویر، ییااا  نااا  ِ دو رونااا  پااار بااا د  ااا    دکااا 

 .……نیسااا  کااا  بااا زیری گِاااردِ آشااان ی   حضااا رِ بااا 

 

 

 دریااا  ییکتااایا ، کااا  قل ااا  نقااا ِ یز چ یاااا خااا  

 نیساا  کاا  ساا ّ ری چتاام  ِ ساای  آ  دیاااماا  کاا  

                             ********* 
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 نام پروایِ

 ش  سننن؟   مننن  پ یننن    خننن ِّ آسننن   ِ در مننن   ایننن 
 ش  سنن؟   منن  د را   گننود  ِ خَنن ِ در خویشنن  مسنن ِ

 

 :زد دگوگنننو  نقشننن  مننن  ز غوبننن   اقعننن  غنننو  ِ در 

 ش  سنن؟   منن  توفنن    سنن؟   در   لنن  بننو نوشنند   
 

 اننن   ک نن  عشننو  از سننم     نبننود کنن  اننن ن ن 

 ش  سنن؟   منن  شنن  ی    بنن  شننوی   را شنن د  ننن   غنن 
 

 آ خ نشنننننن  خ ؟   مننننننوا شنننننن وف ی  بمنننننن را ِ در

 ش  سننننن؟   مننننن  بوگوینننننزا  خنننننزا ِ بزنگننننن  ِ در 
 

 ل؟نن  اک ننو   اف نن د  منن  شننعوِ کنن  ِ در ل  نن  گوچنن 

 ش  سننن؟   مننن  نننن ی   لفننن ِ   اح ضننن ر عننن ا ِ از
 

  ن؟ف  ننن    طوحننن  خوّمننن    رفننن   آن ننن ِ بننن  جنننز

 ش  سنن؟   منن  ن بسنن م       خ ن نن   بنن  منن   خننود

 

 آیننن  اسننن   بنننود  سننن ز  آبننن د   مع ننن ر  ا حوفننن 

 ش  سننن؟   مننن   ینننوا  آمننن    کلبننن  بننن  شننن عو 

 

 ن؟سنن  بنن ک  ی ب؟نن   ن نن  شننعو  دف ننوِ در مننوا گننو

 ش  سنن؟   منن  ی دگنن را   منن  از م ننن   ننن    سنن ز 
 

 چ نن  از ی نن  منن   زادگنن  ِ شننموِ بنن * "پودیسنن  " بنن  ِ

 ش  سنن؟   منن  آ  ز سنند   در  ؟نن   نش  سنن؟   کنن  گننو
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 ایّننننن    ر ِ گنننننودِ ننننن  آ ؟ ننننن  رخِ از بو ب؟ننننن  گننننو 

 !ش  سنن؟  منن  ن جنن    ینن را ِ گنن   ن سننفو  ن سننفو 
 

 الفننن     الیننن   در منننوا  شنننعو    دف نننوِ  از گننن ار  در

 !ش  سنن؟  منن  گوینن   چشنن ِ بنن  گنن    لبد نن  بنن  گنن  
 

 م نن    ن ن   من   از سند   از غ؟نو  گ ن     بن   ریگن    مود 

 !ش  سننن؟  مننن  آسننن   مقننن ار  بننن  ا راقِ ایننن  نننن  از

                             ********* 

 
اس  تموا  شموِ غوب  ش   ِ در بزرگ  پ ر ِ * 

آغ ز از را آ   ِاجوا   طوح م یوی  سوای    ک   

 .داش  عم   ب  ۱۹۷۹ س  ِ ت 
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 دلی خون دارویِ

 :اسهه  خهه   دلهه  امهه  نیسهه،   خهه   در غرقهه 
 اسههه  دگرگههه   حههه ل  ولههه  خههه     ظههه  راً

 

 :خنهههه  مهههه  اجبهههه ر سههههرِ از غریبهههه   هههه  

 !اسهه   مظنهه    لبخنهه    ایهه   کهه     هه ور  آشههن  
 

 نیسهههه  نیهههه ز   هههه  یهههه  خرّمهههه  از سههههرخی 

 اسهههه  گلگهههه   اس،یصهههه   شههههر ِ از ا گ نهههه 
 

 کهههرد  ادا خههه د سههه  ِ  ههه  مههه  را خههه د دِیههه ِ

 !اسهه  مهه ی   چههر  ایهه  مهه   هه    هه ق  ار عمههر 
 

 ایّههه    مههه  در ا  خههه  سههه  م نههه   واژگههه  

 اسههه   گهههردو  ایّههه   چهههرخ ِ ایههه  کجههه  پههه 
 

  ردنهه   آ  و ایهه    هه د  کِشهه،   مهه  را چهه    ههر

 !"اسه   قه ن   ": گفه   گفه،    " ه د   ای  م  س  ِ"

 

 آغهههه ز از  هههه د  خهههه د مهههه ر ِ چههههی ِ خ شهههه 

 !اسهه  مغبهه   پیشهه  قن عهه  کهه  ایهه  از غ فهه 

 

 "طه  ر " چه    اسه   ک ته    چه   گهر   ه   مه   دس ِ

 اسهه  "چهه   آ  و چهه   ایهه "  مهه   امهه  پرسشهه 
 

  ههه ر  نشههه     ،هههر د  حههه  ِ کهههرد  چههه   هههر

 !اسهههه  افیهههه   دارویهههه  دریهههه ف،  ع قبهههه 
 

******** 

 
 گردو  چر ِ  ر رس  دس،  اگر"

 ط  ر     ... :"چ   وآ  اس  چ   ای  ک  پرس  او از 
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 عزلت خلوتِ امانگاهِ         

 نیساا  بردباا    مماا  کاا   یاا  چاا   خاا   حتاا 

 نیساا   حتضاا   د  دیگاار کاا ِ ماا  کاا  چ ناا  

 نیسااااا  آشااااا    کااااا   مد و  آتشفشااااا  ِ

 نیسااا   نتظااا   چشااا ِ د ی هااای  پشااا ِ د 

 نیساااا  ماااا    باااار نیاااا   وزگاااا    خباااا  ِ

 نیساا  کناا   د  خاا   مصاا ح ِ حضاار د  هاا 

 

 نیسااا  ی دگااا   بشااار آزِ و ظلااا  و  زم جُااا 

 !نیسااا  بهااا   خ  نااا   برگریااا ِ و هسااا  دی

 

 نیساا  ه شاای   ی اا  نساا  پشاا ِ نساا  د 

 نیسااا    ه ااا   ی ااا  آیااا  هااا    یااا  کااا 

 نیسااا   عتبااا   خااا    حااا ِ بااا  دگااار زیااار 

 

 نیساااا  هَاااا    ماااار ِ یشاااا دی ن  گلب ناااا ِ

 نیسااا  سااا زگ    مدل سااا زِ بااا  خااا   آو زِ

 
 نیسا   غمگسا     ت کا   کا   بما    خ د خ   ِ غ 
 

 نیساااا  فاااار     هِ و  مخاااا  ی  ز تنهاااا تر 

 سا   شا ه  جا    تا    ز سار  ک  بسمل  مر ِ جُ 

 کسااا  بااا  سااا ز  ِ آتااا ِ ز زنااا مااا  جِااا 

 یاااا    دیاااا  ِ د  و  مغرباااا  محبساااا ی د 

  فیاا   یغصاا   هاا   و د  م خاا ی   د دِ هاا 

 کنااا   همرهااا  مااار  نبااا د سااافر د  هااا 

* 
 هاااا  قاااار  تاااا  ی ِ وقاااا ی ِ دفتاااارِ باااار

 :ه ساا  فصاا  تحریاا ِ هماا  مَاا  و ساا ل تقا ی ِ 

* 

 آناا   ز  یاا    فتاا  فاارو جهاا  ماانب  ِ د 

 بااای  گااا ل  سااا   ِ وعااا ِ خطااا یِ آخااا  

   تاااا  د فریاااا دِ حنبااااره ز  مکاااا  برماااا 

* 

 ع  ساا  ین حاا  د  هماا  غاا ل  یاا  آهناا ِ

  سا    ل ا   چا    مکا م  لحا ِ  کا   م ا    ممن 

* 

 :مباا ی خاا د خل تساار یِ دنباا ِ باا  کنباا 

******** 
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 نهادی نوین

 سددد   چددد ر  جددد،    و آرمددد   بلنددد 

 برخ سدددددد    سدددددد ،ر  ژرفدددددد    

 پددددد      نسددددد   آریددددد ی  یکددددد 

 خصددددد   نیکددددد، آ      پدددددرور    ب

  ن وخ دددد   ندددد ر یدددد   بدددد  تجدددد رب

  مددددی   یددددر   مدددد  ِ        خلدددد 

 ر   نددد  آفرینددد  صدددل  آهنددد  بددد 

  ن قدددددد      ن یشدددددد   ر نب شدددددد 

 خشددمنی  خنجددر     خمدد  بدد  ندد 

 علدددد  بدددد  و  نیددددرو  یدددد ر   بدددد 

 آور  بهدددددددی  نظددددددد م  ن،یددددددد 

 ندددد،  رویدددد   و ر   ندددد،   تدددد بیر  

 ویر نندددددر  و ظلددددد  و سددددد مک ر 

 آور  پددددی  بدددد  نی  دددد    رفدددد ِ

  فکنددددد  پددددد  نم  ینددددد  نهددددد   

 نیددددد   دددددر  رِ آیدددددی ِ بی ر یددددد 

 ر  خسدددددد       سددددددیر   ندددددد،   

 مسددددد من   مدددددر  ِ یددددد ورِ بددددد، 

 محدددددد،ر   ندددددد    و آر   میدددددد 

 ر مشدددددنر  و شددددد،  و آر  نشددددد  

 آور  بددد   خنددد   سددد   لحددد  بددد 

 
 

 فددددر    ددددر   فدددد،  پیلدددد   یکدددد  

 پیر سدددددد   و بشددددددک،  و تن،مندددددد 

 نددددد    آرش و چددددد    و  مددددد ننیر

 سدددن     نددد  فر  نددد    و ور  خدددر 

 آم،خ ددددد  بددددد  مدددددیه   تددددد ری 

 آفددددری   ف  دددد ر ندددد،  نسدددد  یکدددد 

 جددد   عددد   بددد  بددد ر  یددد  خیددد   بپددد 

   نیدددد    ددددی   تیدددد ِ بددددرو  نیدددد   

  دددی  تیددد  بددد  نددد  شدددک ف   ر  فلددد 

 علددد  نیدددرو  بددد  ر  فلددد  شدددک ف 

 آور  نددددد،ی  نهددددد    مدددددیه  بددددد 

 نددددد، هددددد  تجربددددد     نی ن یشددددد 

 پدددددددرور     آیدددددددی ِ بر نددددددد    

  َرَ  بدددددر  جنبددددد  ر یددددد ِ همددددد 

  دددد ن  بدددر  شدددمن    ریشددد   بُددد 

 نیددد   ف ددد رِ بددد  و نیددد  پنددد  ر بددد 

 ر  بسدددد    ر هدددد  قفدددد   شدددد ی 

  ر منددددد   نددددد   یندددددر ن  غددددد ِ

 آور  مددددددر  قدددددد ن، ِ    ریدددددد  

 پدددرور  غددد   رَسددد   نددد  نکددد،ه 

 آور  بددددد   آغددددد،شِ شددددد ب ش  بددددد 
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 آفتددددد    خِ از غبددددد   بروبددددد 

 مبدد   گریدد   وغفلدد  جهدد  از جدد 

 هرکسددد  بددد و  کنددد  زائددد  نددد 

 "پیکرندد  یدد  اعضدد   آ م بندد "

 نمددد ز نیددد     وایددد  ح جددد  بددد 

 گمد    و وهد   و گدل   سد ح    بدر  ن 

 او آیددددددی ِ مسدددددد وا  طریدددددد 

 اهریمنددد  هددد  محدددل   زخدددل 

 بدددل  ایدددرا  پدددروا  و هددد ً همددد 

 بد ز   چشد ِ  و    بد   وطد   خد    ب 

 د    پدددرو   گ  ِسددد   خ اونددد 

 "گ ندد  نی بدد  بدد  ا  و بدد   از کدد “

 

نددد   حدددر   مگدددر  فتدددر  ز بشدددلی    

مبدد   سددتی   خرافدد  بدد  جدد  بدد   

برکسددد  کنددد  ایمددد   تحمیددد ِ نددد   

هرب و نددد  ز عضدددل : آ   یددد   بددد   

نیدد ز  گدد    قبلدد  هددر بدد  هرسددل  بدد   

  انشدددل ا  بددد  امددد  کددددشرن   کنددد 

او  یددد  بدددل  انسددد   شددد  ِ همددد   

مندددد  مدددد  از ان یشدددد  بپ الیدددد   

بددددل  ایددددرا  فددددر ا  نظرگدددد    

سد ز  اسدول    نسد   اید   ه  آنگ  پس  

     زبدددد  ِ نظدددد ِ معمدددد  ِ چددددل

بلنددد  کددد خ  " عددد   از انددد از      
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 کهنسالی مکاشفاتِ تکرارِ

  ری پییی      بییی  ِ  شیییم    نمییی 

 :  ا  پییی  ایِ نییی  ،  انییی  ام ییی ِ نییی 

 جسیییی  و توانییییم   جییییم   ر نیییی 

 ابلهیییی     پنیییی اری بییییو  عبیییی 

 !خمسیی   خییوا  ِ   انیی ر ق یی  بیی 

 
 جنییییو  بسیییی  ای   ر خ  شیییین  

 سیییی ا   ییییمآرز   یب کیییی   میییی 

 خیی   بیی  صیی، ،      م  ییم  صیی ِ

 نبییییو  زار  حییییم ِ از  آگیییی   کیییی 

 نصییی   شیییممت    ع یییم  میییم ر ز

 ف اموششیییییم   اخیییییو   رسیییییو ِ

 ن یی   کیی  ارِ نیی  ن کییو،  پنیی ارِ نیی 

 ... سییی ف از گیییم  گ ائ ییی    ر بییی   

 ! بقییییم اصیییی ِ بیییی   غ  یییی   ن ییییمزِ

 
 اضیییی  ا    حسیییی     پشیییی ممن 

 نییییمگ     ر یییی    ام یییی ا ِ  کیییی 

 ک،یییی  پنییییم ِ  ر مگیییی  ، نبمشیییی 

*** 

 غیی    بییو  غیی    بییو  غیی  عمیی   میی 

 ! بکییی     زنییی گ  یقحبییی  ا ییی  از

 
 
 

 سییی ی پ ییی ا    ا ر غیییمی  ا ییی   ر 

 نییم  جو ییمی نیی  ا ننیی  بنیی ِ  ر نیی 

 آرز  نییی  ممنییی    یییو     بییی  نییی 

 بهییی  قصییی ِ بییی    ائییی  تکیییمپوی

 :"خواسیییی     توانسیییی  " حیییی   ِ

*** 

 خییو  شیی ِّ چییو  ب آشیی،   ر انیی 

 نقیییم   ر نهیییم   سییی   رازِ  مییی 

 لحیییی    آسیییی م ِ تییییم گهییییوار  ز

 نبیییو  غمگسیییمر  جهیییم   ر کسییی 

 ف  ییی  نصییی ب   یییمرا    زخو شیییم 

 جیم   خصی ِ  گیم    مشی     جمعِ  م 

 ن یی   ن ییمرِ نیی  ممنیی   نییممو  نیی 

 :آز   حییییی      غم،رنییییی ی    ر غ

 خیییی ا ف  یییی ِ آزمییییو ِ عشیییی ،  َ

*** 

 ال هییییم    زخِ میییی  پشیییی ِ فیییی ا

 زمه  یییی  معبیییی ِ میییی  ر یِ فیییی ا

 محیییی  زخمیییی ر ِ   میییی   ِ میییی ا

*** 

 :  یی  ن یی  میی    گ، نیی  چنیی  تنیی 

 مییی  ز بشییینو پ  انییی  پنییی ِ  کییی 
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 کوفتن هوا هاون به

 ، نبییش  بییش ِ و سیی ز از تییش   تهیی 

 پیی   بیی  آ   آغیی    یی  ییی    نیی 

  سیییر  ش میییشا مهیییش  هیییش ِ نشییی 

 ! بیی   پ کیی   مییش ِ او هیی  بیی  فلیی 

 
 جییی  ، پشا نییی   پ یییش  پَشافکنییی  

 ن مهشبیییی    بخیییی  شیییی ی   نمیییی 

 جییییی   لبشیییییی  ،      زهشابییییی  ز

 ز   شیییب خ   اینسییی   ن سییی   وا

 س اسییی   سیییر      ا  یییی   سیییر 

 سشن شییی  بیییش  بییی  ب یییی   نمییی 

 ؟ مییشا  وفیی ِ چییش  مییشا گییش    یی 

 ؟  ییی فر  عبییی   ا هییی ا هییی و  بییی 

 
 : یقییی   آمییی   یشینییی  شییی ِ میییشا

 ن خ اسیی  اجیی  خ یی ا ، بیی  سیین ن 

 جهییی  ، چیییش ِ پییی  ِ گش شییی    ییی 

 ن سیی  پیی   پُییش  ا ِ اییی     نظیی م 

   بق سی   بی   زمی    ننی ِ  بی   خی    بق ،

 خیی   خشیی ِ از نیی  و  یی   ز   ّ  نیی 

 
 بیییی خبش نشیییی   پنهیییی   اسییییشا ِ ز

 
 

 سیییش  فصییی ِ  آغییی ز      نییی ن  

 خیی ی  جیی  ِ مجمییشِ    شییهل  ا نیی 

 زمهشیییییش   لشیییی شِ   انیییی  ِ  م یییی 

 بیی   نک  یی   آنکیی  هییش گیی ی  تیی 

*** 

 زمیییی   گ نیییی ِ از   فریییی   نیییی  ،

 جهیییی  ، م همیییی  ِ  گییییش  وز   و

  ییی   این  نییی   تلییی  ب یییی   نمییی 

 میی  چیی   ا  ش گیی   آزمیی   شکسیی 

  واسیی  جیی    احیی ِ زمیی   اییی  مییشا

 نکشیی  ن کیی  بیی  ِ بجیی  آنکیی  هییش

       نییی ا  فشصییی  تقییی یش  سییی ِ چیییشا

  مییی   یییش ا ِ و  ییی   ح صییی ِ همییی 

***   
 واپسیییی   سشاشیییی ب ِ     نیییی  

 فن سی   فصی ِ  آغی ز  خی    هسیر     

 زمیی   اییی  هیی  اسیی  اییی  بیی و  مییشا

 ن سیی  هیی   بجیی  میی ا   گییش ِ بیی 

 ب  ه سیی  بییش پ ییی  مکیی   و  یی    ی  

        نیی   نیی  و ننیی  نیی  میی ، از م نیی  نمیی 

*** 

     بشیییش شییی  و آمییی    نییی   تغ فییی 
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 بود برنا پیر دل "ثروت" ز    بود "دارا" که هر بود توانا

 اسنت  پنند  چنه  این،   اسنت  پنند  چنه  این،   است پند چه

 اسنننننت  ناپسنننننند  و  پلیننننند  پنننننندا    چنننننه

 

 سنننننی   و    ز  از علننننن  بننننن   تننننن  بننننن  کجنننننا

 ؟ ه اسنننننی مننننن   گفننننن ،  اسنننننت  از  چننننن ا

 

 پینننن    آمخ ننننه علنننن  کننننه   ینننند   کجننننا

 ؟ ضننننننن ی    وشننننننن، از   ل ب ننننننننا شننننننن  

 

 جنننننننن ان   ل   تنننننننن  آّ  باشنننننننن  تننننننن ان   

 بنننننان  گنننننن  تنننننا  شننننند  پیننننن   نخننننن اه 

 

 بالیننننننننا  از   هاننننننننند  ثنننننننن و   ا تنننننننن 

 فنننننن  اِ  تشنننننن ی   ا تنننننن  منننننن  نباشنننننند

 

 باشنننننننند  شننننننننا    ا مفلسنننننننن   ندینننننننند 

 ! باشنننننننند مننننننننا  زا ِ    وینننننننن  م نننننننن 

 

  اسننننت نننننان سننننف    و  کننننه  ا کنننن  آن هنننن 

 اسننننت جنننن ان  ائنننن   لنننن    فننننا   زغنننن   

 

 نباشننننند ننننننان باشننننند علننننن  آّ  سننننن   چنننننه 

 نباشننننننند  امکنننننننان  آسننننننن  گ  خینننننننال 

 

 بینننننندا  کنننننن    نننننننان  و آب بنننننن  گنننننن  

 ! اسننننن ا  علننننن   کنننننا   بنننننه آیننننند ن ننننن 
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 گ سننننننننه  معننننننند   باشننننننند   آّ   وز بنننننننه

 : ب هننننننننه شننننننن ِ  زمه یننننننن     جنننننننان و

 

 اسننننننت حنننننن ا  مک نننننن  محن کنننننند  آن    

 اسنننت  شننا  "هندسنننه" نننه  چاشنننت  "شننی   " نننه 

 

  منننننن  قبننننننا ال ینننننن   آن  عننننننال  ِ  فقینننننن 

 کنننن    سنننن  ع نننن  پژوهنننن   اننننن     کننننه 

 

 :القننناب ماینننه بننن  بنننا  اشنننت خننن    ل کنننه

 جهان نننننننناب ِ  مننننننننا   و   ک نننننننن  جنننننننننابِ

 

 سنننت جنننان  ینننا  یننن    ا ننننه ه ننند    ا ننننه  

 سننننت زبننننان  اصننننحابِ فنننن    گنننن    بننننه   

 

 نینننننن ز   او  کننننننال   "بننننننه بننننننه" بجنننننن  

 نینننننننن ز   اوِ  ت ننننننننا    ینننننننننا   بننننننننه 

 

 آسننننننننننن ان    ک نننننننننننابِ   آینننننننننننا ِ ز 

 ! لن  انننننننن  هنننننننا طعننننننننه   ا نصنننننننی   

 

 البنننننننال فنننننننا    امنننننننا  ائننننننن   تننننننن ان  

 اقبننننننال خنننننن   پنننننن و   هننننننن  و خ  مننننننند

 

 اسننننننت سنننننن ا  او  فنننننن،ّ ه ننننننه    تنننننن ان  

 اسنننننننت اع  نننننننا   و  عننننننندل و  ا  ن نننننننا  

 

 اسنننننت پیشننننندا ِ  شنننننهان پشنننننتِ از خننننن  

 ! اسنننننننت کیقبنننننننا  و  کینننننننانِ  زا  خلننننننن 
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**** 

  وسننننت ا  طنننن   ِ  پینننن  پننننندِ چننننه اگنننن 

 نیک سنننت و اسنننت نغننن  بسننن  خننن   جنننا  بنننه

 

 :آزمنننننن  ن  ع نننننن    پشننننننتِ پنننننن  منننننن ا

 ! سنننننن  ن ال ننننننا  تهنننننن ِ   سنننننن ان بننننننه

 

 نخنننننن     پنننننن و    کننننننه بننننننا   از منننننن،

 نبننننن    حسننننن   جننننن  خننننن ی  کشنننننتِ ز 

 

  بننننن   پننننن  چنننننند هننننن    ا چن نننننه  انننننن  ز

 نیفننننننن و   ننننننننان ِ  قنننننننات  سنننننننف   بنننننننه

**** 

 هشننننننیا  ف زننننننندِ ا تنننننن  بشننننننن  منننننن، ز

 مسنننننن ا  گنننننن    نیاکننننننانِ  اننننننند ز بننننننه  

 

 اسننننننت  سنننننن  ی  آن سنننننن  پی انننننننه  ا تنننننن 

 اسنننت سنننی  تننن   ن نننی،ِ  خننن ان از خننن   کنننه

 

 اسننننت  یشننننخند مکنننننت و مننننال بنننن  "تنننن ان"

 اسنننننت چ نننننند پنننننندا   نیسنننننت  تنننننناق   

 

                  پدیننننننندا   آیننننننند   مقنننننننا  و شنننننننان  ز  ز

 ا بننننننننا  و تشنننننننن ی  و غنننننننن   انننننننننائ  ز

 

 بنننا  حننن   بننن  گفننن    تننن  بنننا  ا ایننن، مننن، 

 .بننننننا ز   و سننننننی  و مننننننالِ   نبننننننال بنننننن و

                             ***********                                                                                                                
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 تدبیر واپسین         

 : قرب نیللل   مللل  و اسللل  ظ للل  مسللل  

 بللللل        هللللل ی  اندیشللللل  راوی

 هللل  آ یلللر شلللی  ِ ، خللل   شُلللرِ شُلللر

 رهگللل ر هلللر در سللل   هللل یحج للل 

 شللر ر بلل  املل  غلل  کلل ، شلل دم ن 

 بلل ر رد، بلل  ی ردونلل  ایلل  چلل   در

 شلللی ر  یللل  ب یلللد بللل د شلللی ری یللل 

 ؟ نهلل  سللر فراغلل  بلل نی  بلل  چلل  

 . پللل  بگریخلل    ب یللد    ت ملل   بلل  

 

 خ کلللللدا  تنللللل ِ حص رسللللل   ِ ار

 پلللللررن   رهللللل ی   ب نلللللدای تللللل 

 جنللل    صلللیرای  آبللل دِ پ شللل  ار

 

 هللل  نیللل  را هللل کللل   حسلللرت ی

 افیلللن  در میللل ری خللل د ار طرحللل 

 رنللل  دف لللر بلللر شللل    می بللل  بللل 

 

 نلللل  حلللل   و شلللل ر ، بسللللی ر آررو

 شلللل    در هلللل ی امللللرور ینیظلللل 

 نیسلل  دیلل ار بجلل  رور  ایلل  پشلل ِ

 کللل ؟ چللل ر  جللل ودان  سلللی  ِ جللل 

 جل     رفِ ار خل انر  مل   خل د  ب  م 

 ان ظلللل ر در د للللر مگلللل ار ! مللللر 

 ... ایللل  ب شلللد  رهللل ی  را ِ آخلللری 

 

 جهلللل    ایلللل   جغرافیلللل ی  سلللل رِ 

 خلللل   بسلللل ر   ِ ، تلللل ری  دف للللرِ

 هللل  رنجیلللر یهنگ مللل  شللل  پشللل ِ

 سللللیر     نلللل :  شلللل گیر ین نلللل 

 غ لللللللل ر در   لللللللل  آررو  در  آررو

 درد و درد و درد و درد:هرسللل  هرچللل ،

 :فللللرار را  جلللل  نیسلللل  راهیلللل ری

 ؟ دهل   تل   چل    بلد  تلدبیرِ  بلدی   م 

 خلل  و خلل ر خلل  ِ تف لل  کلل یر ریلل 

*** 

 جللل   نقلللدِ رهللل ن  تللل  کللل  هر للل 

 کلللن  بلللر د  رملللی  ار تللل  هر للل 

 خلل   و کللی  و حقللد مللررِ ار بگلل ر 

*** 

 کللل  و بلللی  هللل ای ب یلللد نهللل  وا

 بللللرکن  خلللل طر ر انفلللل  یریشلللل 

 کلللللن  وا ت هلللللد  بنلللللدِ  ق للللل  ار

*** 

 نلللل  بلللل   دار ، پللللروار خلللل اه 

 سللللرا  دیللللرور  فللللردای منظللللرِ

 نیسللل    افسللل ر  را تقلللدیر   ت سللل ِ 

   لللل  در شیسلللل    فریلللل د  بغلللل ِ

 رمل    ایل   را، مل   اسل   حل   ا لر  مر 

 کللل ررا  بللل ری، نیسللل ، فلللرار  جللل 

 واپسلللی  خللل ا ِ بللل  بگشللل   ر و آی

*** 
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 نشسلل  خلل اه  نرلل  پلل  ار ط لل  در

 املل   در انسلل   جهلل ِ ار  یلل واحلل 

 

 

 

 

 هسلل  تللدبیر ا للر مللر  جلل !  مللد  

 آرمللل   شلللهرِ بللل  پللل  بنرللل  را 

 

 
                  *********** 

51



 تقدیرِطالعِ 
 

 بُااار  و برکنااا  بااا  ز امپااا     بااا  ِ

 آرزو  اغماااااار ِ   گاااااار ناااااا  ِ

 اساااا  و راناااا   لاااا  نه نگاااا  ِ  ر

 ن ساا    جاا ر مگاار شاا  و روز رناا ِ

 

 باااا   افساااار   و آشاااا    خاااا  رم

 ن اشااا  مجاااروح  حااا  ِ از آگهااا 

 سرشاااا  غاااا  را   ناااا   ب ف اااا رِ

 !مااان  مهلااا  ه رمااا  ِ ا ااا  ن قااا ِ

 

 ساااا ر کاااار م آرزو ساااامن ِ باااار

 سااا خ   مصااا    بااا  ِ و کااا  بااا 

 نمااا  مااا  آسااا   اشام ااا  ماااره ِ

 اناااا وخ   هناااار و علاااا  از چن اااا 

 شااا  تعب ااار بااا نگ   هااا   خااا ا 

 باااا خ   را زناااا گ  حاااا ِّ م اااا 

 !گاارو  ر هشاا   پاا  ِ هَ اا    م ناا  

 

 !اساا  ب گاا ر  امپ شاا  ماا   شاا عرم

 ماا   و ه هاا   اشاا ِ از ولاا  تاار

 * ر غ ا   ر غ   ا  اس ؛ " ر غ ا "

 نگ شاا ماا  امروزگاا ر حاا  ِ شاار ِ

 ساااا خ   حساااار  آ ِ  ر ب شاااا ر

 

 زمااا    بااار نهااا    غااا  بااا رِ ک لااا 

 :عمااار پ  ااا  ِ  مِ تااا   انااا  قااا ر

 *ح اا    خاا ِ از گ اارمماا     کاا مِ

 را تاااا ب ر باااا  پ اااارِ حکاااا  ِ آ 

 

 هااا   ااا  بااا   ااا  نشاااک    مُااار  آرزو 

 جسااا ج  و جهااا  عمااار از  ااا  ن مااا 

 اساا  زناا ان  تاان   ر جاا   زماا   ا اا 

 ن ساااا  ناااا ر اماااا  صاااا    آساااام ن 

* 

 نماا  ماا  ساارخ ش چناا  هاار  ظاا هرم

 نگ شاا ماا  خاا ش ماا  ز  رحاا  آ ناا 

 بهشااااا   ر  ااااا  ار  زا م جهااااان   ر

 :جَااان    ر گااا    سااا  نه   نااا  غااا 

* 

 هنااااار و علااااا  پااااا   ر جااااا ان   ر

 تاااااا خ   غربااااا   اقلااااا  ِ  تااااا    ور

 بااااا   سااااا   غر بااااا  آالمِ گرچااااا 

 آماااا خ   بسااا   جااا      ر تااا ا   تااا  

 شااا    ااار گشااا  م  تااا  عبااار  چشااا ِ

 سااا خ   انااا   بااا  قااا ن  همااا  مااا 

  رو اش کااار  مااا ع  کِشااا   چااا  هااار

* 

 اسااا   معمااا ر  امحرفااا  چااا  ار بااا ر  

 کماا   حاا ِ تاا  ناا  گ اا    "تاار" شااعرِ

 رف اااا  ا  هاااا     شااااعر ر  اااا ِ هاااار

 : اشاا  تلاا   عماا  جملاا  هاا   شااعر

 افااااروخ   ام اااا  قناااا   ِ چاااا  هاااار

*** 

 واپساااا    رباااا  ِ  ر اکناااا    لاااا ک 

 عماااار  ورا ِ از م ناااا   باااا ق  زآنچاااا 

 نشاااا   باااا  را هاااا لحظاااا   رم اااا ب 

 را پ ااااار هاااا  ِ پنااااا  پاااا  رم  ماااا  
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 کاان ماا  ساار را چ شاا  صااب ح  باا 

 !لاا  باا  لاا  صااراح  باا  گاا ارم ماا 

  ر ااغ باا  شاام رمماا  غن ماا   م

 ساا  جاا هل  نشساا   فاار ا غاا ِ  ر

 هااا   ااا   سااارزم  ِ تااا  روم مااا 

 

 سرن شاا   از  اا  و ماا  از خطاا  گاا 

 !را تقاااا  ر  اااا ل ِ پاااا  رم ماااا 

 

 

 کااااان مااااا  بااااا ور خ ااااا م حجااااا ِ

 شاااا  ن ماااا  تاااا  پساااا   ساااارآغ زِ وز

  ر اااغ بااا  شاااک رممااا  را هااا لحظااا 

 ن ساااا  برگشاااا  را رف اااا   رم اااا ب 

 هااا  بااا   بااا  ِ بااا  بنااا ممااا  حجلااا 

*** 

 زشا   و خا    با ر    رفا    ما   بر چ   آ

 را تقصاااا ر خاااا    وش از نهاااا  ماااا 

********** 

 ارجح ب ش  ام  بر را معن  چ * 

 !م ج   ا  ق اف   ر تصر      
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 اساطیر آهنگرِ

 اسااا     بااا  ا  سفسااا   ایااا  د  معیااا   کااا  تااا 

 اسااا  ضااا   د دان دلااا  بااا  سااا   و داد ح صااا ِ

 

   نااا ن حااا   همااا  طمااا   یکیسااا  نااا  خیااا  

 اساااا  دگاااا  خیاااا ِ یساااا م ی  چ پیاااا نِ پاااا   

 

 غنااااا  و فقااااا  تف قااااا ِ  وشِ ا  شااااا ف  چااااا 

 اسااا  گااا  حیلااا   بلااا  تااا    و غ فااا  مشااا  ی

 

  و  هماااا  عاااا ال  میاااا انِ و ساااان   و محاااا 

 اسااا  دادگااا   مااا ن  معیااا  ِ بااا   ااا د  تیااا ِ 
* 

 شاا   یح لاا  ایاا  د  ساا  چ م اا ع  غیاا   نفاا ِ

 اسااا     و سااای  گااا و خااا اه  و مااا د  عصااام ِ

 

 نیساااا  آد  بناااا  ناااا م  ِ و عفاااا  ا  صااااح    

 اسااا  پااا   بااا  خااا ا  بااا  هااا   خااا ا پااا  ِ پسااا ِ

 

 نمیااا  بااا  آیااا  سااا   بهشااا   غلمااا نِ   چااا 

 !  اسااا  مف  ااا  خااا ی مفااا  شااای  ن  یقااای  بااا 

 

 کنناااا  ت ویاااا  بااا   وعاااا  دغااا   ماااا ا انِ دیااا  

 اسااا  ب ااا  م تااا  کااا ف ِ ا  صاااف  بااا   اهااا ِ 

 

  هااا  امااا ِ سااا ِّ بااا   د چنااا ن وا ونااا  نعااا ِ

 اساا  د  باا  د  خاا د خاا دِ طاا  ِ باا  خ دمناا  کاا 

54



 

 چن نااا   ف ااا  فااا و  اعمااا   بااا   هااا  ی یشااا 

 اساا  اثاا  باا  تاان  باا  داناا  یتیشاا  یضاا ب 

 

  شاااا ق فلاااا  ساااا ِ باااا  خاااا ک  چاااا  ایه لناااا  

 !اسااا  خااا  سااا    ق فلااا  صاااف   بااا     هااا وان

 

  یااااااا   ا ِ ا   نااااااا  شااااااا  ن    ِ ا  حااااااا ک 

 اساا   اا ن   یاا گلاا  چاا ن مثاا  باا   ع یاا  خاا د
* 

 اسااا  خااا د و علااا  یع ضااا  یب  ا چااا  چااا  ایااا 

 اسااا  گهااا  س اسااا  خااا  ِ هنااا   مااا  ِ ک ااا  ایااا 

 

 هنااا ان بااا  ا  مع کااا  ایااا  د  سااا  ا دحااا م 

 اساااا  هناااا  ب هاااا  هن مناااا   اناااا ا   ماااا َ

 

 مفااااا  بااااا  مف وشااااای   ا وطااااا  ا جِ ح مااااا ِ

 اساا  بیشاا    گاا ان و گاا ان ساا  بهاا    ش کاا 
* 

 بااا   و بااا  ایااا  گااا  ِ بااا  ن ااا  مااا  ک ااا  هااا 

 اسااا  و  شاااعل   ااا  همااا  شاااهی ان خااا نِ آتااا ِ

 

 نسااا  و اصااا  بااا  یخ ن ااا ا   سااا  دو   نااا نِ

 اساااا  خ اااا  د  وطاااا  اصاااای نِ نساااا ِ نساااا ِ

 

 خااا ان خشاا ِ  ا  شاا    ساا  ون  دشاا   ایاا   گ چاا  

 اساااا  باااا  و  باااا  باااا  باااا   ب ف ناااا  نظاااا  تااا  
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 بهااااا   آفااااا  ِ د  بااااا   شااااا ف مااااا  ع ق ااااا 

 اسا   با   و با    با   کا   سا   فصل  س  دو اکن ن گ چ 
* 

 فلااااا  باااا   آ ی باااا   ف یاااا د  چاااا     واتظلاااا  

 اساااا  کاااا  غاااا  ا   اااا ب ِ کاااا  د ِ ایاااا  گاااا شِ

 

 کسااااا ن امیااااا ِ بااااا  منشاااااینی  تااااا  من ظااااا 

 اسااا  ثمااا  بااا  گااا  مع ااا   ی ااا   ا ِ د  چشااا 

 

 ب سااا  سااا ح  م سااا ِ ی ااا  کااا     بااا  دیااا  

 اساااا  ح اااا  عصاااا ِِ ناااا دان    پاااا   باااا و ی

 

 نیسااااا  اف کااااا  یف سااااا  د  خلااااا  من ااااا 

 اساا  مَقَاا  اش ماای  باا  آیاا  ماا  کاا  گشاا ی    

 

 خصااا  و مااا  نِمیااا  غیااا  سااا   ساااین  ن نااا 

 -اساا  م  صاا  ساا  ِ ایاا  د  ناا  بحاا  آن  اا ی -

 

 کهاااا  اساااا طی ِ  ادِ خلاااا  خیاااا  پاااا  باااا  گاااا 

 اسااا  کااا  گ  ا ن یااا ن سااا ِ بااا  کااا و  پ ااا ِ
* 

 شاااا ن ماااا  دغاااا ن کاااا  ِ باااا  آخاااا  بیضاااا 

 !اسااا  مح ضااا  یااا  ب م ااا  دگااا  غااا    ی ااا  آن

                             ********* 
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 عطشان         

 بووو   هووو ن لووو    حبسووو   ِ  گلووو   

 بووو    بووو ا کووو    تشووو   رنووو ِ بووو 

 

 آلوووو   نوووو  خوووو ک  جسوووو  ِ بوووو   

 بوووو   آسوووو    ره وووو  رِ  بوووو   نوووو 

 

  وخووو  آسوو     سوو    بوو   ر  ن وو ه  

 سو خ   و   سو خ    و   ه چ     و ول 

 

 ن و یووو  آ  سووو  لُخووو   شووو   بووو 

 نخ ر وووو  زنبوووو ر  نووووی ِ  ز توووو  

 

  آور   ر  ر   زنوووووووووو گ ن  ن  وووووووووو ِ

 پووو ور    ووو    زنووو گ ن   جووو    بووو  

 

 بوووو   هوووو ن لوووو    حبسوووو   ِ گلوووو   

 آلوووو   نوووو  خوووو ک  جسوووو  ِ بوووو   

 

 ت وو   ک چوو پوو  آ   ر ت هوو   و و...  

 خووووو    ز خووووو ل  آونووووو ه    ر ِ

* 

 جهووو   ر پی سووو    شر شووو  زبووو  ِ

   شو   گو ر   شوی   جو    چشو ِ  نَز ول 

* 

 بهووووو ر    یووووو ِ بووووو  ت هووووو   و و

 ب  شوووو  ک چوووو   ز و آ وووو  بهوووو ر 

* 

 خ رشوووی  نوووی ِ  ز ولووو  آ ووو  بهووو ر

   سووو   نشوووی   تووو   بووو  شوووی   

* 

 نیوووو ور   پ وووو  ر      سوووو    بهوووو ر 

 سووو  و    ووو و ِ بسووو ِ بووو  آ   ر

* 

 ت ووو   ک چووو پووو  آ   ر ت هووو   و و

 جهووو   ر بیهووو    ه چ ووو   زبووو ن 

 
                  *********** 

 ۱۳۴۰      س    ۷ - ته   
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 1 - لذت         

ِشللل ِآنِبلل ِ ِروییللمِ ِاوِانللما  ِِگلل  ِ

 شلِ ِآنِبل ِ ِایچیلمِ ِملِ ِسلتاپاپِ ِبه

 
 اپشلللیممللل ِعطلللتِراِبسللل ت ِفضلللپ  

 بپریللمملل ِشللت ِسللیپ  ِچشللنپن ِز

 
  ا ملل ِشس شلل ِ للپی ب سللهِشللتا  

  ا ملل ِبلل ِوِرنلل ِراِ للپلحظللهِ رنلل ِ

 
 آغل ِ،ِ رِشللهِهِبل  ،ِ ِ یلمِ ِ رِشتر

ِخلپم ِ،ِکلت مِ ِللتِ ِنل ، ِِبلِپِم ِو

. 

 بلل  ی ِر للپِبنللم ِ للتِزِستمسلل ِِ و

 بلل  ی ِآشللنپِنللپِآشللنپ ِ للتِبللپِکلله

 
 گللت  ملل ِاپشللیم ِزنللمگ ِبللتر ِکلله

 گللت  ِننلل ِبللتِ للپی لحظللهِنشللپ ِ

 

 گللل ی ِبسللل ت ِخشللل ِِگهلللمان ِ رِو...ِ 

 نلللتِ ِاتنیلللپنِ ِچللل نِنیهللل فتِ ِگللل  

* 
 علل  ِجللپنفیا ِبلل  ِچلل ِ للپی نفلل 

 ریخلل ملل ِ لل  ِ للپی للل ِآاشللمان ِز

* 
 راِلخللللل  ِانلللللما  ِ زنلللللم ِبهللللل ر 

 یللپ ِ للپ غنچللهِالل ِا،سللینهِرو ِبلله

* 
 :ِخپسلل ملل ِبللتِ اغِبخللپر ِا،انللمی ِز

 اللپب ِبلل ِزِآنگللهِکشللیمِخلل  ِبللتِمللتا

*** 
 شلللپ ِ لللپ لحظلللهِسلللتیت ِبلللتِاوِمللل 

  ورِ یلللپر ِالللپِراِملللپِبلللت مللل ِ للل  

* 
 کللت ی ِسللفتِآنجللپی ِشلل ِآنِاوِوِملل 

 بللپرِ یگللتِوِرفلل ِشلل ِآنِافسلل  ِوللل 

 

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ***********ِ

 ۱۳۴۱ِمپ ِمهت۲۰ِِ-ِاهتان
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 2 - لذت         

 تررر    ر و پررر    ر هررر پرررر   حریررررِ

 قررر    نقررر ِ عریررر   ن مررر  طرررر ِ  و

 آکنررر  عررر    ررر   عطررررِ از فضررر 

 خررررر   و رگ  ر شرررررن ور تمنّررررر ی 

 نررر  یرر سرر ن  گررر ِ برر   غررنا   برر 

 انگ رررن شررر    شررری ب   ر هررر تررر  

 .... ز  یررر  آ ررر  ِ گنررر    خررر ِِ تررر 

 

 ... رویررر  سرشررر رِ هررر  حظررر  سررر   ِ

 سرررر را  عشرررر  از آرزو  شرررر ِ  و

 

 م یرررر   فرررر ن  ِ از روشرررر  اطرررر ق  

 خررر    بررر    از و ررر مررر  جررر  ِ  و

 پ  نررر  خررر ر   نگررر ه  بررر  نگررر ه 

 افررنو   حظرر  هررر  ل  و هرر  ترر  

 گرررر  تنررر  برررر  اغررر  هررر  نررر از 

 ریررن هرر   و نرر   نفرر  هررر نسرر  ِ

 :ترر  یرر  گررر ِ بررر گرر   حلقرر  برر زو  و

* 

 زیبرررر  ، آم ررررن سررررحر ، آرا  شرررر  و

 م یرررر   فرررر ن  ِ از روشرررر  اطرررر ق 

 خرر ا   ر خسرری  جسرر ِ  و بسرریر  ر و

 
                  *********** 

 ۱۹۶۵ م رچ ۶ - ن  ی رک
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 خیال مرغِ
* 

 خیال رنگِ طال مرغِ ایکن بس

 خوشید شعرم نورسِ یغنچه
 

 :مکوب منقار بیهده سرم بر 

 غروب کرد هنرم آفتابِ
 

* 
  مزن چنگ، سرم به سان این مزن

 رنج شدتِ از شد خشک امپنجه
 

 خموش گشت آشوبگرم چنگِ 

 .جوش ز افتاد آمده جوش خمِ
 

* 

 داد آبش دلم خونِ شب و روز

 رفت و زد پر و شد زرد رو چه از
 

 ناز یغنچه این بشکفد مگر تا 

 راز این نفهمید و ندانست کس
 

* 

 خیال رنگِ طال مرغِ ایکن بس

 قفسی ویران شده آشیانت
 

 مزن چرخ سرم گردِ جهت بی 

 بِکَن ویرانه یالنه این از دل
 

* 

 ماه مرغابیِ که ستدیرگاهی

 ستشده آلود گل برکه این آبِ
 

 دل یدریاچه به رقص نکند 

 گل به ستنشسته ماه زورقِ
 

* 
 لبم به شعری یِغنچه نشکفد

 مکوب منقار بیهده سرم بر
 

 محال است، محال است، محال این 

 .خیال رنگِ طال مرغِ ای بگذر
 

 ۱۳۴۰ شهریور -تهران

******** 
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 آرزو
* 

 خویش خونبارِ یدیده با من و رفت

 را روییده یِخسته هایِالله
 

 راه به پاشیدم سرخ اشکِ سیلِ 

 گواه گیرم اشجاده کنارِ در
 

* 
 سفر شوقِ از بود خندان و شاد

 دلم   در   اعتنایش   بی  یخنده

 رفت و رقصید فضا در اشپای گردِ 

 .رفت و افروزید اندوه آتشِ
 

* 

  او هایِاشارت زد دیگر نقشِ

 بود   سرشار  او  مهر  از  دل   جامِ

 من انگیزِ شوق طبعِ حریمِ بر 

 من لبریزِ ساغرِ بر زد پشت
 

* 

 دوید دنبالش به چشمانم و رفت

 پاش خاکِ شد من چشمانِ یِسرمه
 

 نشست مژگان سرِ بر اشپای گردِ 

 شکست هم در نخوتم کبریایِ
 

* 

 زد شعله دل از حسرت آهِ که بس

 نیستم پیشین مردِ آن دگر من
 

 شد دود و گرفت آتش امهستی 

 شد نابود شد، سوده من، آن مُرد
 

* 
 خویش خونبارِ یدیده با من و رفت

 مُرد نشکفته آرزو یک یغنچه
 

 راه به پاشیدم سرخ اشکِ سیلِ 

 .نگاه یک تبسم، یک آرزویِ
 

 ۱۳۴۰ آبان -تهران
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 خاطره
 ها استکان هایِضربه طنینِ

 سرخ هاچهره سنگین، و گرم هانفس

* 

 سربی سقفِ چراغِ تک گردِ به

 پیر ساعتِ کثیفی دیوارِ به

* 

 سرخ و آبی شعله، رقصِ نمایان

 پریشان و لرزان و انگیز خیال

* 

 لغزان گرم، نسیمی نرمِ پرِ

 تاب در و پیچ در هاپرده حریرِ

* 

 خالی نیمه هایِبطر درونِ

 جامی به جامی یِضربه هر با که 

* 

 گرفته دم هایِشیشه پشتِ ز

 ولگرد هایِسگ یزوزه صدایِ

* 

 بود فزا غم و سرد و تاریک شبی

 اشنو سیگارِ پاکتِ پشتِ به

 

 ۱۳۴۰ آذر ۱ -تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

 سیگار دودِ شگفتِ رقصِ سبک

 سرشار نوشانوش بانگِ از فضا

 

 رنگ یی سرمه هایِحلقه جدالِ

 آونگ بی فرسوده، افتاده، کار ز

 

 بخاری چرکِ یشیشه پشتِ ز

 فراری رویا وادیِ سویِ به

 

 فام یی دوده هایِپرده چینِ به

 سرانجام و سرآغاز بی رقصی به

 

 بخش جان اکسیرِ منتظر نشسته

 نقش هاگونه بر رَز خونِ از زند

 

 باران یکریزِ شُرِ شُر نوایِ

 توفان مرغِ جیغِ و رعد نفیرِ

 

 زدودیم دل از غم گردِ جامی به

 سرودیم شعری یی دکه درون
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 شب
* 

 قیرگون سیاهِ شامِ یِسایه

 بود مانده واپس سیاره سیه اینو
 

 :زمین تابوتِ گردِ زدمی پرسه 

 آتشین گویِ نورِ مدار از
 

* 
 ها قرن گانِ مرده چون مردمان

 آز کفتارانِ ز فوجی چون باد
 

 خاک گورِ فراخِ در سنگین خفته 

 بویناک هایِالشه خوارِ سور
 

* 

 خویش دوشِ بر ئی عفریته کشید می

 نور سویِ لنگان لنگ کشیدش می
 

 را خسته رهایِ ظلمت در گویِ 

 رها اشصبح وادیِ در کند تا
 

* 

 قیرگون سیاهِ شامِ یسایه

 زندگی سرایِ محنت این وندر
 

 زمین تابوتِ دورِ زدمی پرسه 

 طنین زدمی من شعرِ رعدی چو هم
 

* 

 آسمان جز و من شعرِ و من جز

 نریخت اشکی گانمرده مزارِ بر
 

 فغان هاانسان مرگ از نکرد کس 

 ناودان جز و من چشمانِ دو جز
 

******** 

 ۱۳۴۰ تیر ۱۰ -تهران        
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 کمان رنگین
 

 انگیز غم پاییزِ انداز، چشم به

 پنهان ابر هایِتوده پشتِ به
 

 یـــسیاه و تار یپرده کشیده 

 یـــتباه آهنگِ به یــــهیوالئ
 

 
 :وحشت غوغایِ هاشیشه پشتِ به

 ولگرد هایِسگ یِزوزه تکاتک
 

 انـــتوف آشوبِ و تندر نفیرِ 

 باران ریزِـــیک رِـــُرشـــشُ صدایِ
 

 
 سپیدار لختِ یشاخه رویِ به

 لرزان کاجِ سالدیده، پیرِ و
 

 ز سرما دهکالغی پیر کز کر 

 را راـــاجــم این کندیـــم  تماشا

 
 شب تونلِ سنگفرشِ سطحِ به

 گذرگاه تنگِ دلِ پنداری تو
 

 رهگذاری گامِ افکنده طنین 

 انتظاری اهِـــدیرگ در تَپَد
 

 
 داری شماطه ساعتِ خروشِ

 گردون چرخِ خود و میردمی زمان
 

 است سوار شب سیاهِ تابوتِ به 

 است سوگوار روزگاران مرگِ ز
 

 
 شباویز مرغ من خلوتگاهِ به

 نشیندمی خیالم در آید می
 

 تکاندمی را شتر بالِ و پَر 

 رهاندمی عزلت رنجِ از مرا
 

 
 شب ظلمتِ در کشدمی پَر دلم

 توفان پایانِ از یابد نشانی
 

 را آسمان نوردد در تا همی 

 را کمان رنگین افق در بیابد
 

****** 
 ۱۳۴۰آذر  ۸ -تهران
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 بیگانه
* 

 خویش با دلبستگی هر ز دل بریدم

 فردا غربتِ راهِ به کردم خطر
 

 پیوند آشنا و غریب با گسستم 

 ناخرسند کوچ این از دل خود چه اگر
 

* 
 دوش از خاطرات بارِ کوله فکندم

 نیست فردا پروایِ جز توشه ره مرا
 

 بود دل در که یادی آن هر کردم رها 

 بدرود آشنا من با شهرِ ای دگر
 

********** 
 ۱۳۴۱ خرداد ۲۲ -تهران
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 رباعیات
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 ...سخن جامِ در
  چند که ریشه در سراب است مرا، هر

 بر تاکِ وجود: زمانه مرا پرورد
 

 حساب است مرا، ی تلخ بیاندیشه 

 در جامِ سخن شهدِ شراب است مرا
 

 گرانباریِ احساس
 ای دوست که دائم کسلم، منعم مکن

 و بارِ ادبارِ کسان خویش ثقلِ غمِ
 

 :دلمرویم و افسرده  تُرُش همواره 

 بهلم؟ چگونه احساس یاز گرده
 

 تشویشِ معاش
  دست از سرم ار نیازِ نان بردارد،

 کام گیرم هاگانِ لحظهاز باکره

 

 بگذارد، مرا گر معاش تشویشِ 

 !تا بازپسین دمی که تن جان دارد
 

 یکبارِ دگر
 باداباد، جهشی اعجازِ خدا، یا

 هیهات، که این مادرِ مادر به خطا
 

 بودن داد؛ موهبتِ من بهیک بار  

 !زاد خواهدنمی یک بارِ دگر مرا
 

 عزلت
  این جا خبری از این و آنم نبود،

 خیال: بالِ بر دارم خوشی گلگشتِ
 

 نبود؛ ناکسانم و کسان پروایِ 

 نبود! جانم وبال ِ آدمکی هیچ
 

 صبحدم موسیقیِ
 نیست، شادی نتِ سحر یحنجره در

 دارد، شیرین خون چه اگر آالله
 

 نیست: آزادی پیکِ نسیم یالِ بر 

 نیست! فرهادی شوقِ کوه یسینه در
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 ندگانیآ راثِیم
  است، من میراثِ که تاریخ دفترِ این

 شما بالید ریگ مرده چه به فردا

 

 است؛ کهن عهدِ افتخارِ یآئینه 

 است؟ وطن بی یکی امروز راویِ تا
 

 عشق یگلخانه
 نماند، آوار جز به هایکدلگی زان

 ما باغکِ در و شد بهاران بسیار

 

 نماند: خار مگر عشق یگلکده در 

 نماند! انگار نشسته بر به بارِ یک
 

 بهار دلتنگِ
 دارد، باران بوی سپید این ابر

 باغ: به شوق سرِ ز گو زند رگبار

 

  دارد؛ زاران پونه سبزِ خوشِ طعمِ 

 دارد. بهاران نو هوایِ تشنه این
 

 تابوت و گهواره
  است، من نامِ شب حصارِ پشتِ در

 تابوت آن در، به در بادِ یگرده بر
 

 است؛ من سرانجامِ بی گذارِ ز یادی 

 است. من ناکام ِ روزگارِ یگهواره
 

 کیفر
 بود، بودن یودیعه مرا بار یک

 شدم: پیر ناگهان پوچ، پی در خود
 

  بود؛ بردن حظ پدیده هر ز امکانِ 

 بود! نفهمیدن کفرانِ کیفرِ این
 

 مهر مجمرِ
  من سرِ فرای زرتشت یفّره این

 ماندمی و فروزدمی و تابدمی
 

  من: باور ِ در مهر نورِ افروخته 

 من. خاکسترِ و خاک جای به هست تا

 

 

68



 بیت شاه
 جایت، هاغزل بیتِ ترینناب در

 سرا چامه هر دلفریبِ یواژه هر

 

 آوایت از مُلهم عروض اوزانِ 

 زیبایت! ینگاره تصویرگر
 

 نرّاد
 دلشادم نبود، سترون ابر گر

 مراد، وفق یکی نشیندم تاس گر

 

 آبادم. کندمی دشت سرشاریِ 

 !ادمنرّ یکی تقدیر بازی در
 

 خاربی گل
 بود، خاربی که نیست گلی هیچ نه؛

 بنشین: گل با و خار عذابِ آر تاب

 

 آزار بود؛هم صحبتِ خوبی که بی 

 با یار بود! که نیست طلبی کامل
 

 نوستالژی
 یاران دارد، تنگ یادِ یاین کوچه

 خورده، باران خاکِ شمیمِ و نوروز
 

 دارد؛ بهاران عطرِ سحری بادِ 

 دارد! ایران هوای من دلِ طفلک
 

 هاعاطفه مرگِ
 نیست، ساقی از سراغی و تهی امجام

 خاک مسلخِ بر ریخته خون که اینگونه
 

 نیست، باقی ریا مگر هاعاطفه از 

 نیست؟ داغی چرا هاالله یسینه بر
 

 دگردیسی
 تاک، رگِ بر محتسب تیغِ یزخمه از

 خماران همتِ و رزان خونِ از
 

 هالک. هشیار و مست و خمار ز خیلی 

 خاک دلِ از دمدمی دوباره انگور
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 کفر
 بینم،می ددی بشر جنمِ در من

 خداست، دستِ یآفریده همه این گر

 

  بینم:می بدی همه مکان و کون در 

 بینم.می خردیبی ا.خد کارِ در
 

 بودن انسان
 باشد: کدامان دو زین ننهم وقعی

 بودن “آدم” آزمونِ در که بس این

 

 باشد؛ نادان که یا شعور، سرشارِ 

 باشد. “انسان” اصلِ سرشت، به حیوان
 

 آواره هاینسل
 داخلی( هایجنگ کشاکش در سوریه آوارگان )برای

 شماست، جامِ در باده جای به زهر تا

 دگر: رهکار ِ و باید دگر تدبیرِ

 

 کو، کیست که دلپریشِ فرجامِ شماست؟ 

 شماست. اوهامِ در موعود منجیِ کان
 

 مرگ
 است مرگ انسان واپسینِ سرمنزلِ

 مالل و سرسام و ستوه سفرِ این در
 

 است مرگ پایان و سرآغازه میالد 

 است مرگ سامان رباط ترینآسوده
 

 نوشدارو
 نشود؛ درمان ساده که مرا ست دردی

 نبوَد هرگز که آی فراز مرگ ای
 

 نشود؛ بحران که نیست امعارضه هیچ 

 .نشود آسان ِ تو در آغوش سختی که
 

 تدبیر
 مشو کینه آلوده زهرِ زنهار! به

 حزم: سرِ از بجو دشمنان آرامشِ
 

 مشو: بیهوده کارزارِ یانگیزه 

 مشو. آسوده تو نیاسوده، خصم تا
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 مستانگی
 را، غم بی دمِ این شناسم قدر من

 است، من خوارِ جگرمی نوشِ که هرچند

 

 را؛ ماتم بی هایلحظه سرمستیِ 

 .!را مرهم این مر مستانید من از
 

 واقعه حقیقتِ
 نیست، فردایی امیدِ مرا امروزِ

 نگرممی در چو جهان این پیرامنِ

 

 :نیست رویایی خامیِ مگر گرهست، 

 ..نیست هویدایی حقیقتِ مرگ، جز
 

 ست برگی
 ست؛ شده لبریز عمر دُردِ ز پیمانه

 باغ یخوشیده یسرشاخه به ستبرگی

 

  :ستشده پاییز باغ، به گلی نشکفته 

 ..ستشده گالویز برگ با که است مرگ
 

 دیر
 کنم؟ چه جوانی ایتو بی آمده، عشق

 شباب، دورانِ توانِ و شر و شور بی
 

 کنم؟ چه دانی و افتاده که چه آن با 

 !کنم؟ چه "ترانی لن" رسای لفظِ با
 

 پیغمبری
 دانست،می  سخنوری فنِ خیام

 هرچند مردم، گمراهی ز پرهیخت
 

 دانستمی دلبری خلق ز آدابِ 

 دانستمی پیمبری یفلسفه خود
 

 فرجام
   سرگردان، زمین معلقِ تابوتِ

 مکان و کون همه سرانجامِ که بنگر
 

 آونگان؛ ستارگان جسدِ گِردش 

 زمان دورِ در ، است مطلق نابودی
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 کاش ای
  دنیا، نباشد مرز همه کاش ای

 جغرافی ینقشه به زمین کاش ای

 

  کشورها؛ یهمه گردد یکپارچه 

 شما. و ما همه، مال: بود خطه یک
 

 رس داد
  نشنید، عالم به کسی مرا فریادِ

 سوخت همه برای دلم نفسی هر در

 

  نرسید: دادم به هیچکس و مُردم من 

 نتپید. برایم هیچکس دلِ دم یک
 

 سرگشتگی
  طوفانم، یسفینه از ترسرگشته

 اقیانوس یگسسته عنان موجِ بر

 

  سامانم،بی ابرهای از ترعریان 

 سرگردانم. غریق ِ شب، قایقِ در
 

 رشک
  باشد باران که آن به نبرم حسرت

 من خروشانم ابرِ آن خورِ حسرت
 

  باشد؛ بهاران گه سحر بارِ نم 

 باشد. توفان غرورِ از پر سینه کش
 

 استغنا
  باشد شادان که آن به نبرم حسرت

 رشک برنگیزد مرا ییزده قحطی
 

  باشد؛ سامان به زندگی و خوش کامش 

 باشد. نان کفی به شاکر و قانع کاو
 

 معذور
  گویم، تلخی به شعر ار دگر حاشا

 اما اندوه، دوباره زندم ره گر
 

  پویم: شادی طریقِ از جز به راهی 

 دلجویم؟! شودمی که حزین شعرِ جز
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 زنهاری
 دگر، یارِ هجرتِ ز خبر روز هر

 زنیم جام بر جام که بیا دوست ای
 

 دگر؛ بیمارِ یارِ وخیمِ احوالِ 

 .دگر دیدارِ بختِ هنوز هست تا
 

 هوادار
 منم،  خیام مکتبِ در آموخته

 :نیست فلسفه این گناهِ از اماندیشه
 

 منم؛ خودکام و "اپیکوری" و خمّار 

 !منم فرجام اجرِ و تقاص ز فارغ
 

 پیشوا
 من، ساغرِ هم بوده عزیز خیامِ

            کالن و خرد مدعیان، همه درجمعِ

 

 من باورِ هم اوست اویم، باورِ هم 

 من رهبرِ و پیمبر مگر اوست هم
 

 

 
   

 
   

 
   

 

73



 امید
 بر به خورشید فرونهفته که ابری

 زدگانشب یخطه به بدمد بادا
 

 گذر؛ آهنگِ به خود نشسته باد بر 

 .دگر فروزانِ مهرِ دگر بارِ یک
 

 میالد هایِتهنیت به پاسخی
         است من میالدِ سالگردِ که امروز

 نیست سهمی امچه گر زمانه عیشِ از
 

 :است، من بادِ بر عمرِ ز دگری روزِ 

 .است من یادِ مهربان یارِ تو که شادم
 

 یوسف. س شاعر، دوست برای
 کردن گلچین قافیه لغت باغِ از

 توست استادیِ حدِ در هنر جمله این

 

 کردن، آذین چامه ردیف، و وزن با 

 !کردن تحسین که جز نه، هنری را ما
 

 جنون و عقل
 چون و چندی از خبر بی چنین مانده ای

 بزن چارتکبیر عقل یالشه بر
 

 خون یچشمه در نهفته بهی معیارِ 

 !جنون اهلِ ما به بپیوند و برخیز
 

 مدیون

 ساسونی. س دوست، برای  
 من سرشارم تو مهرِ از که دوست ای

 ستنفسی هنوزم تا که چنان تو خوبی
 

 :من بسیارم تو محبتِ مدیونِ 

 .من دارم نمی بر دست تو ز آسان
 

 امانگاه
 ست،افتاده جا خوب چه دلم به مهرت

 :است امن جایی پناه دلم دریایِ
 

 :ستافتاده جا به صدف، دلِ به دُر چون 

 !ستافتاده کجا ببین تو، یدردانه
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 ایمان
 باش رحمانی، رحیمِ آن یبنده گر

 :محض کافرِ یا باری، اگر، تو گبری
 

 باش مسلمانی، و ترسا و موسایی 

 ..باش انسانی یپالوده کسوتِ در
 

 عبرت
 نبود، فرجام عتابِ از اماندیشه

 بین عبرت گردشِ گشود چو امچشم
 

 نبود؛ جام و زن و شعر مگر پروام 

 .!نبود اوهام مگر هستی همه دیدم
 

 بیدار باش
 است سحر صالیِ شباهنگ آوازِ

 عمر یلحظه هر ز تا بکوش و برخیز
 

 است دگر نوینی آغازِ هشداریِ 

 است گذر در زمان که بِسِتانی کامی
 

 قَدَر و قضا
 است، سنگین غم یکوهه اگرم دوش بر

 نه حاشا، شوم، نمی قَدَر تسلیمِ
 

 است، خونین پیرهنم قضا تیغِ از 

 است فروردین امیدِ مرا پاییزِ
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  تناسخ
 نیست فردائی که است این من پندارِ

 :هشدار آنی، در که را دمی دریاب
 

 نیست؛ رویائی خامیِ مگر هست، گر 

 .نیست بازآیی امیدِ شد که لحظه هر
 

 دام
 شدم بیدار تو نوازشِ نازِ از

 کرد وسوسه مرا ات گشوده آغوشِ
 

 شدم سرشار تو عطرِ از بوییدمت، 

 !شدم رفتارــــگ باز هوس دامِ در
 

 هئتوط تئوریِ
 ایم تاخته ظالمان به ظفر شوقِ با

 اما ها، بیدادگری یعرصه در

 

 ایم؛ نیانداخته سپر عدو ایِـــپ در 

 !م؟ـــای تهـــبرافراخ داد علمِ آیا
 

 امید بامدادِ
 است، شده نمایان شب پشتِ ز شبگیر

 نور یخوشه ببین، البرز، کاکلِ بر
 

 :است شده الحان خوش امروز سحر مرغ 

 .است شده افشان گل فرخنده طالعِ از
 

 شعر دفترِ در
 نیرنگی نه سخن، در گالیه نه را ما

 تلخ یِواژه هر سکوتِ ما دفترِ در
 

 :ننگی یا نیک نامِ ز دل به نه پروا 

 .یــــدلتنگ سرِ از کشیده ست هـــیآ
 

 سحری جشنِ
 ست شده خیز سحر شباهنگ امروز

 بشوی چشم از خواب خمارِ و برخیز
 

 ست؛ شده گلبیز صبح نسیمِ انفاسِ 

 .ست شده زــلبری نشاط از سحر امِـــج
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 آه مثلِ کوتاه،
 نگری،می درگذر زمانِ به وقتی

 راه کوتاهیِ ز شوی چنان گاهآ
 

 :شمری،می بر مانده آنچه هر عمر وز 

 !ذریـگ یــدرم سنگالخ ز شِکوه کز
 

 1-بازگشت
 آیدمی سفر از دوباره روز یک

 خویش یکاشانه سویِ جَلد کفترِ این
 

 :آیدمی هنر و علم از پُر دستِ با 

 .آیدمی حضر به زیتون یشاخه با
 

 2-بازگشت
 آیدمی ناگهان دوباره روز یک

 عشق یمژده با و نقل و شراب جامِ با

 

 آید؛می خوان هلهله دهل، و ساز با 

 .آیدمی روان تختِ بر گمشده آن
 

 3-بازگشت
 آیدمی کاروان دوباره روز یک

 غرب غربتِ در گمشده یقافله آن
 

 :آیدمی ارمغان کالنی بارِ با 

 ..آیدمی همزمان امید پیکِ با
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 روایت چند به خیامی

1 

 شدی، استاد خویش کارِ به که گیرم

 خویش برِ و بار ز بری ثمر چه فردا
 

 شدی، شاد خود یفراورده ز چندی 

 شدی؟ باد بر راه غبارِ چو وقتی
 

2 

 کنان هیهات تو، کوچِ از پس که گیرم

 حشر دمِ تا اگر سود چه درگذری، چون
 

 جهان؛ اهل ِ همه نشستند سوگ در 

 کسان؟ ذهنِ بود سرشار تو یاد ِ از
 

3 

 گور، تاریکی و سکون: درگذری چون

 کار به هیچ دگر آیدتنمی تا !هان

 

 شور و شر و تالش و کوش همه پایانِ 

 شعور. الفِ نه و نامی نکو فخرِ نه
 

4 

 هست، که زانچه حاصلت چه شدی نیست چون

 گفت: که بیاموز خیام حکمتِ از
 

 گسست؟ آنچه یا گشت، رشته که آنچه از 

 شکست. چو مستی سکرِ مجوی جام در
 

5 

 نوشت: چند دفتری به دغل به دستی

 گویم:می من بُوَد، بدان دلِ به دوزخ
 

 بهشت. و هست جهنمی فلک عرشِ بر 

 سرشت. نیک مردمِ قلبِ به فردوس
 

6 

 چه؟ که پیچید؛ شهر به تو یآوازه

 باک؟ چه ندارند پاس اگرت امروز
 

 چه؟ که روئید؛ تو بیتِ هر به گلواژه 

 چه! که زائید؛ چو خرت قلو دو فردا
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7 

 نیست، یادی ما ز تاریخ دفترِ در

 زمان، بزرگانِ از هست سه دو نامی
 

 نیست: فریادی آیتِ جز به هست، گر 

 نیست! بادی یهمهمه جز همه باقی
 

8 

 هنوز. خامیم زیسته، خِرَد عصرِ در

 نیست شکی مان چه اگر خویشِ هیچی در
 

 هنوز: کامیم تشنه نهر، معبرِ در 

 هنوز: نامیم و ننگ نگرانِ آوخ،
 

9 

 رفتند، ثریا به ،گیتی تارکِ تا

 وجود: اسرارِ به نبردند لیک ره

 

 رفتند؛ اعال عرشِ بلندِ بامِ تا 

 رفتند. معما حلِ بی که هیهات،
 

10 

 بگشودند، کهکشان رموزِ به راهی

 کاش ای رستگاری، به نبرد ره این
 

 افزودند، ازل اسرارِ به راز صد 

 پیمودند.می نخست از دگر راهی
 

11 

 شدست، دیر بسی همچنان که دیریست

 امروزین، منِ: دیروز یسرخورده
 

 شدست، پیر جوان این و نشدست عمری 

 شدست. سیر دگر فردایِ دیدنِ از
 

******** 
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 ناموختگان تجربه

1 
 بودیم، باران قحطِ نگرانِ چندی

 ببرد: سیل جهان و توفید و آمد ابر
 

 بودیم؛ پریشان ادوار خشکیِ از 

 بودیم. توفان گزندِ از خبربی ما
 

2 

 بودیم، باران آرزوی در که روزی

 بود آموخته تجربت ما به تاریخ
 

 بودیم؛ توفان گزندِ از همه غافل 

 بودیم! نسیان دچارِ ما که هیهات
 

******** 

 فردا و ،...امروز

1 

 تنم، رویینه گونِ حماسه تندیس ِ

 درنگری مرا چو فردا سه دو از بعد
 

 وطنم؛ دنیا بسیطِ: جهان سلطانِ 

 منم! انگار نه خار و خس مشتِ آن
 

2 

 تنم، پیل یلی دلیرانه امروز

 درنگری مرا که فردا سه دو از بعد
 

 شکنم؛ لشگر کارزار یصحنه در 

 منم! کفتار یطعمه این نه انگار
 

******** 

 زادبوم
1 

 کردستانم، ز لُرم، ترکمنم، من

 دین و مسلک هر و تیره هر ز آر، یاد
 

 ایمانم؛ بی و زرتشتی و توحیدی 

 ایرانم :وطن زادِ خلف فرزند
 

2 

 است: وطن ایران خاکِ هست، و هستم تا

 هنوز و تاریخ دیرِ ز ،ولی هیهات
 

 است. من گورِ هم و بوده من یگهواره 

 است! اهرمن منازعِبی جوالنگه
 

******** 
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 هاعصیانی

1 

 دارد عصیان قصدِ خشم یتوده این

 خویش دامنِ در خواسته نو نهضتِ این
 

 دارد ایران سازیِ رها آهنگِ 

 .دارد دستان رستمِ صد دو کاوه، صد
 

2 

 دارد گریان چشمِ سیاه ابرِ این

 آلوده قهر یتوده این که زنهار،
 

 دارد سوزان داغِ هزار دو دل بر 

 دارد. طوفان سینه به گلو، به تندر
 

3 

 دارد توفان قصدِ سیاه ابرِ این

 آرامش این یِپرده پسِ زنهار،
 

 دارد پنهان رعد غریوِ سینه در 

 .دارد طغیان سرِ دم هر که ست غولی
 

4 

 شده جهانگیر خشمتان شیونِ ای

 شما عصیانِ تیرِ که این از احسنت،
 

 شده، کمانگیر آرشِ یک به یک هر 

 شده. نشانگیر ضحاک، یسینه بر
 

5 

 ست،شده ادبار دچارِ وطن بار هر

 خلق: رهاسازی به نسلی خواسته بر
 

 ست،شده بدکار دشمنانِ جوالنگهِ 

 ست.شده تکرار دوباره ببین، تاریخ،
 

6 

 شما: شتابنده موجِ از ترباکبی

 وطن امروزِ سیاهچالِ قعرِ در
 

 شما :توفنده سربریده تندرِ چون 

 شما. :آینده یدرخشنده خورشیدِ
 

******** 
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 جهان امروزِ اندازِ چشم

1 

 نیست، فردایی امیدِ منم که جا این

 نگرممی در چو هایاد یسینه در
 

 نیست؛ زیبایی منظرِ دیدرسم تا 

 نیست. دریغایی نهانسوزِ آهِ جز
 

2 

 است، طوفان گذرگهِ منم که جا این

 غضب: و قهر و غم و شقاوت و است قتل
 

 است: غوالن یبیشه و دیو آبشخور ِ 

 است. شیطان منازعِبی جوالنگه
 

3 

 نیست، انسان از سراغی منم که جا این

 ولی هست، مردمی ز سخن بسیار
 

 نیست؛ جانان از نشانی ولی هست، جان 

 نیست. بنیانبی الفِ و گزاف حرفِ جز
 

4 

 ست،خودخواهی بر نهاد منم که جا این

 اند،مردمی مردمان امر، ظاهرِ در
 

 ست:گهگاهی ییحادثه شفقت و عشق 

 ست!“شاهی خود”نظامشان ولی دراصل
 

5 

 هاست،مغلطه بر نهاد منم، که جا این

 ست،وجود آغاز ِ از که غافل همه خلقی
 

 هاستضابطه گرو ِ محبت ناموسِ 

 هاست.عاطفه در نهفته بقا اسرارِ
 

6 

 منم که جا این بودن، رفیع معیارِ

 غنا، اوج در نظرتنگی که یعنی
 

 نعم! سرشارِ چه ار لئامت، که یعنی 

 نم! نده پس ولی باش، دریا :یعنی
 

7 

 نیست، ابری ما آسمانِ یگوشه یک

 است، روباه قلمرو ِ منم که جا این
 

 نیست. صبری را تفته خاکِ عطشانی 

 نیست! ببری از خبر ، دریغا شهر، در
 

******** 
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 نوروزانه

1 

 ستآورده نو بهار نویدِ نوروز

 را بارانبی فصل دلسوختگانِ
 

 ستآورده کوهسار خنکای عیدی، 

 ست.آورده امیدوار دلی امسال
 

2 

 آید:می آشنا شمیمِ کوچه از

 البرز کز مگر، بهارست گلبانگِ
 

 آید؟می کجا از بنفشه عطرِ این 

 آید.می ما سوی غرب غربتِ تا
 

3 

 آیندمی مانأتو بهار و نوروز

 ساله هر کهن، آیینِ و نو فصل ِ
 

 آیندمی همزمان سبزه و گل و عید 

 آیند.می جهان باغِ دورترین تا
 

4 

 باران گل مقدمت عزیز نوروزِ

 دیدیم غربت پاییزیِ دوسه فصلی
 

 باران؛ ابرهایت نویدِ امسال 

 ایران. آنک بهاری، نفسِ اینک
 

5 

 آوردی صفا آمدی، خوش نوروز

 خورده باران خاکِ ، شکوفه،گل، سبزه
 

 آوردی آشنا بوی ِ چه شهر در 

 آوردی؟ زکجا کبرا محشر ِ این
 

6 

 داری بهاری بشارتِ نوروز

 سحری نسیمِ عطرِ در خاطره صد
 

 داری زاریالله نقش ِ خوشرنگیِ 

 داری. یادگاری شباب عهد ِ از
 

7 

 بینم سرفرازت هماره نوروز

 ایکاش اما دیدم، بهار سه و شصت
 

 بینم فرازت در مراد، موجِ بر 

 بینم! بازت دوباره دگر سالِ صد
 

8 

 ست،رفته من بر اگرچه بهار سه و شصت

 ست،ناگفته یقصه هزار سینه در
 

 ست،بنشسته امچه اگر کمین به پیری 

 ست.نشکفته یغنچه هزار دو دل در
 

******** 

 ۱۳۸۵بهار      
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 چلّه شب
1 

 نکشید درازا به شب این یلدایی

 بگذشت ما از شب پشتِ شب که هیهات،
 

 دمید خورشید دوباره فلق نافِ از 

 رسید جاوید شام نگرفته کامی
 

2 

 بگذشت ما از شب پشتِ شب که هیهات،

 سپری شد مه و سال رنج، به چند هر
 

 بگذشت یلدا شبان از ترتاریک 

 بگذشت دردا، و درد و دریغ و افسوس
 

3 

 سپری شد ما عمر رنج به چند هر

 داشت پاییدن سر یلدا چو کاش ای
 

 دری به در غم و غربت دوزخ در 

 !تریبیش مجالک ما به دادمی
 

******** 

 سال همه این همراهِ به باد، مبارک
1 

 باد گلباران هماره شبت و رو ز هر

 ستافتاده خزان در چه گر تو میالدِ
 

 باد شادان دلت و سالمت تو جانِ 

 باد خندان لبت فرودین یغنچه چون
 

2 

 کنمت باران بوسه جاست به امروز

 کردم عشقت فدایِ غزل بسیار
 

 کنمت مهمان هامترانه بزم ِ در 

 کنمت! قربان دوباره دگر شعرِ یک
 

3 

 آید باز را تو سالمتی که زودا

 مادر کدامین دگر گران، درِّ ای
 

 فرماید عطا شفات خدا، هست گر 

 زایدمی ترگزیده گهری تو چون
 

******** 

 ۲۰۱۷ دسامبر ،۵ تیبوران،     
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 شعر و من

1 
 است  منِ  افیون شعر که  مکن  تردید

 دلمِ  خـوناب ز  زند  قــدحی  کس هـر

 

 است؛ من خونِ در جاودانه ینشه یک 

 !است من مدیونِ خمار هم و مستی هم
 

2 
 است من خونِ در شعر که مکن تردید

 گروید تلخی  به ار   مذاقت  به  لفظم

 

  :؛ است  من دگرگونِ   احــوالِ  یآیینه 

 .است من معجونِ سکرِ ز وشی تلخ این
 

******** 
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 پیک
 کرد گذر شب هایِاز جاده بود که

 را زمین اهلِ شتاب، شهابی در
 

 کرد؟ اخطارِ خطر شهرِ خفته به 

 کرد! باخبر آدمیّت مرگِ ز
 

 پرسش
 زد، در ناگاه شب پشتِ از بود که

 بود خانگی هم سرِ من با گرش
 

 زد؟ سر خانه این عزلتِ در من به 

 زد؟ پر و کرد درنگی آمد، چرا
 

 حبسگاه
 است؛ زمان زندانبان و زندان جهان

 را ییآزاده جهان در ندیدم
 

 است: گمان در آرزوئی رهایی 

 است. امان در زمانه ظلمِ از که
 

 خوابی بیدار
 زیباست، خوابِ یک زندگی شاید و ...

 غفلت به بگشایی چشم مبادا
 

 رویاست؛ شادِ هایلحظه صفای 

 افزاست! غم آزاری دل بیداری که
 

 زنهاری
 سرکرد، فریاد شب بامِ از کسی

 شب: هال شب،! مَردم: داد  در ندا
 

 کرد؛ خبر با را خفتگان غفلت به 

 کرد. گذر گو دریغا و داد خبر
 

 گونه اندرز
 نیست، دمی از بیش زندگی عزیزان

 سرشتند ما در ازل کز را غمی
 

 نیست: “کمی و بیش” فرصتِ را دَم و 

 نیست! مرهمی لذت داروی جز به
 

 نو نمادی
 آفریدند، غم ینطفه از مرا

 حسرت: اشکِ و آه به سرشتندم
 

 آفریدند، ماتم و رنج با عجین 

 آفریدند. آدم ز نو نمادی
 

 تحفه
 پژمرد، و روئید من باغِ در گلی

 آورد، تحفه بودن امید ِ مرا
 

 افسرد: و کرد گل دلم در نشاطی 

 مُرد! :زندگی دستِ ز آمد جان به
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 تدریجی مرگِ
 ،جهانی در بی غربتگهِ این در

 تدریج به تا اما ترسممی این از
 

 ناگهانی؛ مرگِ ز ترسمنمی 

 همزبانی!بی غمِ از بمیرم
 

 پیوند
 پیوند: تمثیلِ وطن مامِ و من

 مادر، ز مهجوری تابِ من در نه
 

 دلبند: دو پیمان، هم دو ریشه، هم دو 

 فرزند. ز دوری طاقتِ را او نه
 

 بازنوشت

 بهشتم، یا جهنم گر مقدّر

 بود معجزت عصای کف بر گرم
 

 سرنوشتم؛ گردبادِ در خسی 

 نوشتم!می سر از تقدیر این من
 

 ناب شرابِ
 آغوش: در گیرممی شوق با را تو

 آبگینه: در خلری شرابِ
 

 پوشگنه عطشان، پرهوس، برهنه، 

 نوش! همه و سکر همه و ناب همه
 

 فراق
 دلتنگ، دلتنگ، تویی بی از شبی

 تقدیر دستِ نداده بالم و پر
 

 فرسنگ. فرسنگ، بسترت تا من ز 

 بدآهنگ! بختِ این دستِ از فغان
 

 گذر زود
 سرد، و یلدایی دوریت از شبی

 اما: هیهات آمدی، در از تو
 

 پرورد؛ تاریک سحر،بی و بلند 

 کرد!می بیداد هالحظه شتابِ
 

 دیر
 دوست، ای کن یادم امزنده تا مرا

 فردا نیست، مجالی امروزت گر
 

 دوست: ای کن شادم بیا دیداری به 

 دوست! ای فریادم کن گور در بیا
 

 خدا از تنهاتر
 نیست، گشا ره آهی و است تنگ دلم

 گفتی که تنهایم تنهای چنان
 

 نیست؛ آشنا هایمدرد با کسی 

 نیست! خدا ذاتِ مگر تنها من چو
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 یلدایی یشبانه
 دیجور، چه دیجوری، چه دیجوری، چه

 خورشید، نور افشان که پنداری تو
 

 کور: و کر و الل: شبی دهشتزا چه 

 دور! زمین از نوری سالِ هزاران
 

 جنبان گهواره
 بود، غم مامِ جنبان گهواره مرا

 گور تا گهواره ،زندگی سراسر
 

 بود: سم نوشِ مادر شیرِ کامم به 

 بود. ستم و جور و ناکامی همه
 

 سرانجام
 کشیدن، هامحنت بارِ عمری ز

 سرانجام تا آیا بود این مراد
 

 آزمودن، تجارب هاچالش به 

 غنودن؟! فراموشی آغوشِ در
 

 پا ردّ
 بود، چون بخت خطایِ ندانستم

 داشت غم زهرابِ مگر خود در جنم
 

 بود، خون شطِ من آبشخورِ چرا 

 بود؟ گونالله عمرم پای دّرَ که
 

 پذیری درمان
 جان، و تن پژوهان ِدانش اگر

 بجویند، تدبیری که بکاوندم
 

 طبیبان، روانکاوان، و حکیمان 

 درمان! یابندنمی را دل غمِ
 

 دلخواست
 گیرم، گوشه پیری آمخته شکست

 اما: تلخم، سرنوشتِ رغمِ به
 

 اسیرم هانامرادی بندِ به 

 بمیرم! خواهمنمی خواهم،نمی
 

 هستو
 پرستم، انسان: کنممی اذعان من

 آغاز از را هاآرزو دخیل
 

 گسستم: ایمان دین و آیین هر ز 

 نبستم. وجدان درگهِ بر مگر
 

 راهی دو
 آب: بر عمر حبابِ شط، گذارِ

 هان! رو، پیشِ مقصد کوتاه، سفر
 

 دریاب دریاب،: هالحظه شتابِ 

 مرداب. آغوشِ یکی دریا، یکی
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 فردا؟ کدام
 است، پیام یت“فردا” لفظِ که تویی

 هشدار: دار،غنیمت را دم این هم
 

 است؛ خام رویای آرزو هنوزت 

 است! “والسالم” فردا فردایِ یکی
 

 شعر شمشیرِ
 است، کالم در خشمی توفانِ مرا

 کن: حذر شعرم، کند طغیان اگر
 

 است: نیام در تیغی آغشته زهر به 

 است! تمام کارت مدعی، بیتی، به
 

 اندیشه تضادِ
 کرد، رها باور سنگرِ در مرا

 شد، عوض تا هاآرمان مسیرِ
 

 کرد: جدا من راهِ ز را خود رهِ 

 کرد. ناروا کاری چه من؛ از برید
 

 خاطرات دفترِ
 دیرین، پیوندِ هایاد با مرا

 سوخت: کسی را خاطراتم کتابِ
 

 شیرین. و تلخ یادمانِ هزاران 

 نفرین. باره صد نه، یکبار او، به
 

 بخت خوش
 من، دلبرِ و همنشین و حریف

 ماندی که تر خوش این از اقبالی چه
 

 من، همبسترِ شب و، روز رفیقِ 

 من! همسر ِ من، منِ علیرغمِ
 

 میالد
 بادا، شاد روزت زاد حریفا

 ،باشی زنده دیگر سالِ ده و صد
 

 بادا: آزاد غم قیدِ از دلت 

 بادا! باد، بادا چه هر پس آن از
 

 انتظاری چشم
 پرستم،می گونه بیمار را تو

 روئید الله اشکم رودِ کنار
 

 هستم؛ زنده وصالت امیدِ به 

 نشستم. تو انتظارِ چشم بس ز
 

 تر الفاظِ
 گشتن، همخوابه تو یادِ با خوشا

 خواهش، جانسوزِ تبِ در تپیدن
 

 نشستن؛ رویا در تو،بی کنارت، 

 نوشتن! رـتَ هایواژه با را تو
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 افسردگی
 پنننزیی   عصننن ِ ایننن  دلگیننن  ِ و مننن 

 سنننهز   بننن  آسننن ز ِ صننن  و مننن 

 

 لب ینن   اننن و  از کنن  قلبنن  و منن  

 لب ینن   اننن و  از کنن  قلبنن  و منن 

 

 نوازش آبشارِ
 شنننبگ د  آلننن دِ بغننن  ابننن ِ ا  ببنننز 

 :بننننن از اشنننن  آبشننننز ِ بننننز منننن ا

 

 پنن و د  اننن و  منن  ه چنن  ا  ببننز  

 .د د سنن ز ِ از دلنن  آمنن  جننز  بنن 

 

 همسر یشکسته دستِ برایِ
 دا  و گی  ای  د  ب د  ک  م  د دِ

 ک   ح  یز  " س م  ات دست ک  ا "
 

 یز ؛ دستِ زخ   دِ اف و  گشت 

 !زا  زا  ک  س  گ ی  حزل  ب  یز
 

 سنگ دلِ
 دلهنگ  و تنهز م  مثلِ ا  بیز

 :بگی ی  سنگ  ه  پشتِ تز بیز
 

 :آهنگ ب  بختِ از س خ  د  بیز 

 !سنگ و آه  بسززی  ه  بز دل 
 

 دوستی
 پزیی   اب ِ تز گل و نقل ببز د

 :انگی  غ  فصلِ  س  تز پزیز  ب 
 

 :آمی   نکهت تز ش د دل ه ا ِ 

 .. ی  جز  جزمِ د  دوسه  ش ابِ
 

 کارگنه
 پنزهت  و پشت خ ا گل  ا ب و

 : ا مز  وزِ ک د  ک  آ  ا  ب و
 

 . اهت؛ فزن سِ اخه ا  چ اغِ 

 .سیزهت چش ِ ِن  ن   نگِ ب 
 

 همسفر بی
 ش   د  ب  د  پ سه  چ   اله 

 نبسه  م  بز سف  بز ِ ک  ت 

 
 

 ش ؛ خب  ب  آشنزیت حزلِ ز 

 !!ش  ه سف  ب  م  ه چ  اله 
 

91



   انتقام 

 کجزئ  ه  م  ب  بز  م  بز ت 

 بگذا  ک د  حس د  ک  کس آ  ه 
 

 :ج ای  د  ت  بز ت  ب  ه  م  و 

 !بزوفزی  ای  از گ دد خ   دلش
 

 انتظار چشم
 انهظز  ؟ چش  نززنی  ا  هن ز

 بن  د  بزز نیزی  ن ی ان 
 

 ق ا  ؟ ب  م  دو  ِ از هن ز 

 .!ف ا   نخجی ِ گشت چ    هز
 

 خزانی
 پزیی   خزم  ِ و س ب  غ وبِ

 ک دن  الن  ک  چنز  آ  خ اب 
 

 انگی ؛  قت هزی لحظ  س ودِ 

 .آوی شب و جغ  دل  آوا ِ ب 
 

 گو پريشان
 منن  ام زننن ان  قفننس د  دینن   چنن 

 بننن  د  افهننزد  اسننت دل منن غِ بنن ا 
 

 .منن  نننی  بلبننل مبننی   غ لخنن ان  

 !منن  ام سننزمزن  بنن  ز گنن  پ یشننز 
 

   سپی  و سیز  چزپ ش ( د  مجل  1339)نخسهی  شع   از م   ک  د  سزل 
 

 ناخوانده مهمانِ
 پزیی  فصلِ د  خ   ست سح گزه 

 نزگ  ک  افهزدم چ  یزدِ ش ؟ چ 
 

 :لب ی  ش ق از و  احت خیزل  

 گالوی ؟ م  بز ش  نزخ ان   غ  
 

 می معماریِ
 شزد  دل  خ    خیزل : حزل  س ِ

 داد صفز م   ا دل هز ِخ اب 
 

 ":آزاد غ " از ه ا ِ و حزل آ  د  

 !آبزد ه  ا   ا خزن  اله 
 

 دلخوشی
 است ج ا  شع م ول  پی م  خ دم

 :است گ ز  ای  ف یبِ بز خ   دل 
 

 است نزت ا  ت  ول  ب نز زبز  

 .!است جزودا  شع م مُ د  چ   جز  ک 
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 تلخ هایشبانه
1 

 من امشب قایقم در کامِ گرداب ،

 غریقِ الکنم، کابوسِ کورم :
 

 سرشکِ حسرتم بر چشمِ مهتاب ، 

 سکوتِ  شیونم  در  شامِ  مرداب .

2 
 ی خشکِ بهارم ،من اینک غنچه

 جنونِ احتضارم در شبِ مرگ :
 

 نویدی بد شگون بر شاخسارم ، 

 جنینِ سقطِ مامِ روزگارم .
 

3 
 من اما آزمونِ طاقتِ درد ،

 من آن تک دانه در خاکِ سترون
 

 تحملگاهِ  تیغِ مرد و نامرد : 

 ی باران نیاورد .که ابراش مژده
 

4 
 من امشب شیونم تا عرشِ شیطان ،

 ام از کیشِ آدم :من آن سرخورده
 

 شرارِ آتشم در خشمِ توفان : 

 نفیرِ کافرم در قلبِ انسان .
 

5 
 ذرّه یی در کهکشانم ،من اما 

 ماندم نقش ،نه از بودن به جا می
 

 نمادِ پوچ در هیچِ جهانم : 

 نه  بر سنگِ  لحد  نام  و  نشانم .

********* 
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Erotica-1 

1 

 ستقراریبی شتابِ هایتنفس

 خونین داغِ صد تنت تندیسِ به
 

 ستجاری چشمه چون تو جانِ در هوس 

 ستیادگاری هایمبوسه نیشِ ز
 

2 
 ستبهاری بادِ یمژده شمیمت

 تو تن ِ بر هایمبوسه داغِ ز
 

 ستشادخواری نوشگاهِ لبانت 

 ستقراریبی های ِلحظه نشانِ
 

3 

 ستجاری شعله چون تنت در تمنّا

 امشب تو زایِ عطش آغوشِ در
 

 ستزینهاری صالیِ هایت نفس 

 ستآبیاری هایِاندیشه مرا
 

4 
 ستگساریمی مستگاهِ نگاهت

 :لذت بزمِ خلوتسرایِ و تو
 

 ستداریزنده شب ینغمه فراخوان 

 ستکامکاری نویدِ امشب مرا
 

5 
 ستقراریبی هایِرعشه جانم به

 نیست مهلتم بر، از جامه بیفکن
 

 ست:خماری از بعد یجرعه نیازِ 

 ستنوشخواری هوایِ تو با مرا
 

6 
 ستجاری تو جوشانِ خونِ در هوس

 بود: این مژده را هالحظه شتابِ
 

 ست؛بردباری گاهِتشنه تو تن ِ 

 ست!بهاری ابرِ در رگبار یکی
 

******** 
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 های اشتیاقشبانه

1 

 من امشب خیزشی در آبشارم:

 بیا با هم در آمیزیم امشب،
 

 قرارم؛خروشم، اشتیاقم، بی 

 اختیارم!شرارِ خواهشم، بی
 

2 
 یک امشب در کنارم باش تا صبح،

 ی تنهایی منبیا در حجله
 

 شبی در اختیارم باش تا صبح، 

 شب زنده دارم باش تا صبح. شبی
 

3 

 امشب درآمیزیم با همبیا 

 ردای شرم برگیریم از تن
 

 هوس در جامِ جان ریزیم با هم: 

 ها برانگیزیم با هم.قیامت
 

4 
 من امشب در رگم خونِ تمناست

 مرا دریاب امشب، ناز بگذار:
 

 هوس در مجمرِ جانم هویداست؛ 

 ها آهنگِ فرداست!به نبضِ لحظه
 

******** 
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Erotica-2 

1 

 باشم تو پرستارِ امشب بیا

 امشب فروبنشانم اتجان تبِ
 

 :باشم تو بیدارِ صبح تا شبی 

 .باشم تو بیمارِ صبح خود ولی
 

2 
 ات،باغبان من باکره، دشتِ تو

 ارغوانی هایِغنچه ناگه به
 

 ات؛جان به را جانم پیوند زدم 

 اتمانتواً گویِ دو از شکوفید
 

3 

 زن ای کن سرشارم شوق از بیا

 لذت، سکرِ از ربود خوابم گرا
 

 زن ای کن تکرارم به هماغوشی 

 .زن ایکن بیدارم عشوه و ناز به
 

4 
 زن ایکن سیرابم بوسه از بیا

 باش، ماجرا پر و وشکولی شبی
 

 زن ایکن تابم بی و برانگیزان 

 .زن ایکن خوابم شو، گهواره سحر
 

5 
 آمیز در من با شیطانکم، بیا

 من با شرم، حجابِ بی امشب یک
 

 برانگیز جانم در باز خروشی 

 .پرهیز نه کن پروا نه کن، لوندی
 

******** 
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 شعر دفترِِ خالی در

1 

 کردم باز را دفترم نشستم

 خیالم در شعری نقشِ نیامد
 

 کردم ناز را هاصفحه سپیدِ 

 کردم. آغاز جستجو دوباره
 

2 
 کردم آغاز جستجو دوباره

 ریخت دفترم بر خاطرت عطرِ چو
 

 کردم پرواز هایاد شهرِ به 

 کردم ساز ترانه یک در را تو
 

3 

 کردم ساز ترانه یک در را تو

 بود کمان رنگین نقاشیِ از پر
 

 کردم ناز طرحی به را خیالت 

 کردم! باز را دفترم الیِ چو
 

******** 
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 غمگنانه

1 

 کرد، آزمون محنت تیرِ را دلم

 تقدیر تیرِ خطای دانمنمی
 

 کرد؛ خون غرقِ را عاطفت سَرای 

 !واژگون کرد کارِ اینگونه چرا
 

2 
 بگیریم خو غم یواژه با بیا

 بمانیم هم سَرای هم تا بیا
 

 اسیریم؛ هم با غمکده یک در که 

 بمیریم. تنها و کسبی مبادا
 

3 

 افسرد، اندوه و محنت را دلم

 رویید، امید یغنچه صد دل به
 

 آزرد: قلبم هانامردمی غمِ 

 پژمرد. سینه در آرزو صد گلِ
 

4 
 بدانیم را “فردا” مفهومِ بیا

 فردا فردای پسین در که چرا
 

 نمانیم غافل ها“امروز” از که 

 داستانیم. هم رفتگان با همه
 

5 
 هم، با باشیم آشیان هم بیا

 هاست،نامردمی غمِ غربت غمِ
 

 هم با باشیم زبان یارِ هم دو 

 هم. با باشیم مهربان تا بیا
 

******** 
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Serenade 
 راهم هم همسرِ برای

1 

 بودی یار مرا تنها نه همسر،

 آلود تب هایِسوزِ شب آتش در
 

 و غمخوار بودی همدم چو مادر 

 بودی بیدار سحر تا پایم به
 

2 
 بودی راه هم مرا هر تمامِ

 آباد تو عشقِ یالهی خانه
 

 بودی؛ آه خنده، گاهی گه مرا 

 بودی آگاه امویرانی از که
 

3 

 آفریدند هاگل برگِ از را تو

 تو را، زیبای من، از عطرِ سوری
 

 آفریدند دریا مثلِ را دلت 

 رویا آفریدند هایِژرفا به
 

4 
 ات داغ بر گلبرگِ اللهسرشک

 ی زیبای اندوهاز این آرایه
 

 و یا بر گونه مرواریدِ ژاله 

 آید المحالهام خون میز چشم
 

5 
 فزایدمیغمِ تو بر غمِ من 

 آیدمیچو آهی از نهادت بر
 

 رباید!ز جان تاب و توانم می 

 گرایدمی سرودِ من به تلخی
 

6 

 خانمان کردمرا دستِ قضا بی

 مهری، اما به رغمِ این همه بی
 

 کران کرددچارِ اندهانِ بی 

 تو را داد و بدین جبرانِ آن کرد!
 

******** 
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 میثاق

1 

 من و غم خلوتی داریم با هم

 نشینیمی شب میکنارِ جاده
 

 دو هم پیمان، دو تا یاریم با هم 

 .گرییم با همچو ابری زار می
 

2 
 من و غم عالمی داریم با هم؛

 غم و من، عالم و غم، جملگی ما
 

 من و عالم غمی داریم با هم؛ 

 محکمی داریم با هم! دِچه عه
 

******** 
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 های میهنیترانه

1 

 در تنم هست، من این جا تا توانی

 به ذراتِ وجودم، تا دمِ مرگ
 

 و تا در جان هوای ماندنم هست 

 امیدِ بازگشت ِ میهنم هست.
 

2 
 انداز ِ زیبای دماوند،به چشم

 به آن خاکِ شرافتمند سوگند،
 

 به جیحون و بخارا و سمرقند، 

 که دل نتوانم از کاشانه برکند.
 

3 

 به پیوندِ من و آن خاک سوگند،

 نخواهم دل ز مادر خاک برکند
 

 به دشتستان، به کارون و به اروند، 

 مگر تا بگسلندم بند از بند.
 

4 
 مرا جز مامِ میهن مادری نیست،

 نهم بر بسترِ مرگ،چو سر بر می
 

 جز آغوشش مرا بوم و بری نیست: 

 مرا جز خاکِ ایران بستری نیست.
 

******** 
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 شبانه

1 

 شبی بود و سیاهی در سیاهی،

 :شبِ کابوس و هذیان و شبِ مرگ
 

 تباهی در تباهی در تباهی؛ 

 پناهی.هراسِ پرتگاهِ بی
 

2 
 شبی بود ابری و آبستنِ درد

 آویخت بر شبمُرد و میزمان می
 

 کرد؛ها بیداد میهجومِ یاد 

 غریوِ شیونِ اشباحِ شبگرد
 

3 

 یاد در یاد، شبی بود و هزاران

 یی بر شاخه رویید،سرِ شب غنچه
 

 شبِ هیهاتِ عمرِ رفته بر باد: 

 سحر پژمرده شد، بر خاک افتاد.
 

4 
 شبی بود و من و تنهایی و غم ،

 و من حیران بر اوجِ پرتگاهی:
 

 ریخت کم کم...فلق خون بر افق می 

 راهِ پس مرا، نه راهِ پیشم. نه
 

5 

 ِ یاران، شبی بود و عذابِ هجر

 زدودیم به جامی گَردِ غم از دل
 

 فغان ِ مرغِ شب، غوغای باران ؛ 

 گساران.من و جمعِ عزیز ِ می
 

******** 
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 پشتِ دیوارِ انتظار

1 

 تنها، تو خود اما با تو، طبیبان

 لب: بر لبخنده دلقکی اما من
 

 هویدا؛ جانت در سخت هراسی 

 “مبادا.” ذکرِ شیونِ سکوتم
 

2 
 بیمار، و... پرستاران و پزشکان

 تلخ: پرسشی اندیشناکِ و من
 

 از اضطراب و هول سرشار؛ اتاق 

 که بر سر چه آیدت آن سوی دیوار.
 

3 

 افگار،و دل هراسان و پریشان

 اما دانم،می خواستی،می مرا
 

 کردم، به اجبار؛ رها تنها تو را 

 .نگهدار بودت حاذقی پزشکِ
 

4 
 و دلم ریش، ریش و دلم ریش دلم

 گشودی چشم و شادی در تنم ریخت:
 

 تو در بیهوشی و تشویشِ من بیش؛ 

 ز تشویش. لبخندت کرد رهایم
 

5 

 اشکِ سرخم غوطه ور شد،شفق در 

 تا سپیده شب آن داندمی خدا
 

 شد؛ سحر تا نشستم بالینت به 

 چه بر من رفت تا رفعِ خطر شد.
 

******** 
 

 Mount Zion بیمارستانِ

 ۲۰۱۳ سوم دسامبر

 کامل( بهبودی آرزوی با ژانت، )برای
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 های رابطهپُل

1 
 جا تا تو چشم اندازِ رویا؛ این از

 و عشوه ناز ها باسایه ز پشتِ
 

 پیدا؛ تو نقشِ فاصله دورِ ز 

 “ امشب نه، فردا!”: کنیاشارت می
 

2 
 از این جا تا تو گلگشتِ شبانگاه،

 نِ ما پُلی کوتاه، کوتاه:میا
 

 ی ماه؛گذرگاهی به باغِ نقره 

 !و همه آه همه آه و همه آه
 

3 

 های شکسته؛از این جا تا تو پُل

 از این جا تا تو، این راهِ تمنا
 

 های بسته.ها: درسراسر کوچه 

 به جانش تاولِ حسرت نشسته.
 

4 
 از این جا تا تو رویا پشتِ رویا،

 های من تا استجابت:ز خواهش
 

 ، عشق، لذت، شور، غوغا.جوانی 

 همه قول و قرارِ پوچِ فردا!
 

5 
 از این جا تا تو صحرا، کوه، دریا،

 اگر خارِ مغیالن فرشِ راهت
 

 حصارِ فاصله از سنگِ خارا: 

 !خیزان سویت اماآیم سینهمی
 

******** 
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 رویا در میعاد

1 
 دیدم، مهتاب یسایه در را تو

 بود: گلی خوابم خلوتِ کنارِ
 

 شنیدم: شب سکوتِ آهنگِ در 

 امیدم زمستانِ شد بهاران
 

2 
 شناور، مریم گلِ عطرِ در تو

 دیدار، یِیاؤر بیداریم در تو
 

 نازپرور؛ شقایق گلبرگِ چو 

 دیگر. میعادِ خواهشِ خوابم به
 

3 

 سحر پنهان چو خورشید، تو در پشتِ

 شبگیر: خوابِ در صبح ِ کاذبی تو
 

 س و امید؛أنهان در سایه روشن: ی 

 تردید! که یا گمانی، یا فریبی،
 

4 
 خواب یبرکه بر نیلوفری گلِ

 لخت و هوسناک دیدمت: بودی، تو
 

 ی سیمینِ مهتاب؛شکفت از بوسه 

 تاالب. هایبر نوازش شناور
 

5 
 نور، و سایه ملتقای در را تو

 سحرگاه، خوابِ در مخملِ تو را
 

 تو را در شهد نوشِ خونِ انگور، 

 افسوس: از دور! همه دیدم؛ ولی
 

6 

 پیش،ام آییخوانمت، میبه خود می

 یایم بیا گر دل گرانی،ؤبه ر
 

 ات زنگار ِ تشویشدر دیده ولی 

 ام بس، نمی خواهم از این بیش!همین
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 هاساز پردازی نغمه
1 

 ست،یادی ساز این نُتِ هر با مرا

 ها،آرزو زادگاهِ فرازش
 

 ست:زیادی هاییادمان اشبانگ به 

 ست.نامرادی هایناله فرودش
 

2 
 رفتم، خواب نوایش الالی به

 اندوه غرقِ هایش،نغمه سوزِ ز
 

 رفتم؛ مهتاب ینقره باغِ به 

 رفتم. مرداب شبِ کابوسِ به
 

3 

 ماهور و شور در هانغمه نوایِ

 همنوازی این در ستاعجازی چه
 

 سنتور؛ و ضرب و تار سه ،نی کمانچه، 

 نور! هم سایه، هم اشپرده هر در که
 

******** 

 گزاری گِله
1 

 رو پیشِ در آینه گذارممی

 من زینکه غافل و دلگیر من ز او
 

 گفتگو؛ در دلم با نشینممی 

 او. دستِ از لبم بر جان و عاصی
 

2 

 او دستِ از لبم بر جان و عاصی

 هنوز: دل نهفتِ در و رفت عمر
 

 گلو: در فغانم هایشخطا از 

 آرزو! در آرزو در آرزو
 

3 
 آرزو، در آرزو در آرزو

 الیموت، قوت دنبالِ همه من
 

 جستجو: و تالش عمری حاصلِ 

 آبرو! و نام کسبِ کارِ به دل
 

4 

 آبرو، و نام کسبِ کارِ به دل

 باختیم را زندگی ما بل نه، ...من
 

 ؛ گویاوه مشتی تحسینِ از خوش دل 

 کو! به کو از در به در و نابکام
 

******** 
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 های بهاری در غربتترانه
1 

 نه گل روییده است امسال در باغ

 بهار انگار در سوگِ شکوفه
 

 ست جز زاغ:نه مرغی آشیان کرده 

 ی داغ.اش آماسهنشسته بر تن
 

2 
 بهاری اشک ریزان آمد و رفت،

 غمِ هجران و غربت بر نتابید:
 

 پریشان و شتابان آمد و رفت، 

 آمد و رفت.چو برق از قلبِ طوفان 
 

3 

 نسیمِ فرودین، عطرِ بهاران،

 مرا دست ِ قضا این جا نشا کرد:
 

 زاران؛سراسر خاک ِ میهن الله 

 ساران.نکردم ریشه در این شوره
 

4 

 بهار امسال یادِ ما اگر کرد،

 ندانستم چرا آمد، چرا رفت
 

 چرا این گونه پاورچین گذر کرد؟ 

 چرا این کوچه را با اشک تـر کرد.
 

5 

 محزون و غمناک بهار آمد، ولی

 نسیمِ پیکِ نوروزی نیاورد
 

 نیفشاند اشکِ شوقی بر دلِ خاک؛ 

 ره آوردی مگر بارانِ خاشاک!
 

6 
 ای هم وطن چشم انتظاری،عبث

 به باغِ قلبِ ما غربت نشینان
 

 به پایان ِ خزان امیدواری: 

 آید نویدِ نوبهاری.نمی
 

******** 
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 دلتنگی هایترانه
1 

 تنگ، دلم هاپرستو کوچِ از من

 امید صبحِ فراقِ در جا این من
 

 تنگ؛ دلم رویابی اندازِچشم ز 

 تنگ. دلم فردابی هاییلدا ز
 

2 
 داغدارم، گل پژمردنِ از من

 یاران؟ هجرِ در کنم سر چگونه
 

 قرارم؛بی شقایق داغِ کند 

 ندارم. مهجوری تاب ِ را، خدا
 

3 

 دگرگون، حالم گلی آهِ از من

 :دالنم نازک ینطفه از مگر
 

 خون؛ دلم شباهنگی اندوهِ ز 

 مجنون! فرهادِ یتیره پشتِ ز
 

4 

 بسیار، هایشب خوابیِ بی و من

 موافق: سرانجامی شوقِ و من
 

 بیمار، افکارِ بسیاری و من 

 بیدار. همواره رویاگری و من
 

5 

 زاد غم خشتِ بر مرا مادر مگر

 زادم ناپاک یینطفه از یا و
 

 بنیاد؛ ز تقدیرم ستویرانی که 

 آزاد لحظه یک نیستم غم از که
 

6 
 دلتنگ، و تاریک شبی ابری، شبی

 پای: از افتاده مرکبِ این و من
 

 بدآهنگ، سرشتانِ شب این و من 

 فرسنگ فرسنگ،: سحر تا جا این از
 

******** 
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 میالد سالروزِ در ییها ترانه
1 

 دلتنگ کوتاهِ فرصتِ این و من

 باد: یآویزه آرزو صد و من
 

 بدآهنگ وارون ِ بختِ این و من 

 سنگ بر خورده سر یآیینه آن من
 

2 
 گستر درد هایامروز و من

 باد: بر دیروزانِ هیهاتِ و من
 

 مکرّر هایسرخوردگی و من 

 بهتر. فردای: آرزو یک و من
 

3 

 زمهریری فصل ِ آغازِ و من

 سرانجام:بی تالشِ مشتی و من
 

 گیری گوشه هایانگیزه و من 

 ناگزیری. بندِ تنگایِ و من
 

4 

 یاد یچنته در خاطره یک و من

 بهتر: سالِ آرمانِ شصت و من
 

 فریاد سینه صد و قصه یک و من 

 باد. بر رفته آرزوی شصت و من
 

   2003می  5

******** 
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 آشتی و قهر هایترانه
1 

 شهمی مهتاب شبم آییمی تو

 بیایی باال هاپله از تا تو
 

 شهتاب میبی هالحظه درنگِ 

 !شهمن آب می و دل شمع دل
 

2 
 میشن افسرده هاتو میری غنچه

 ی حوضطراوت میره از فواره
 

 میشن پژمرده اطلسی گالی 

 میشن. آزرده ماهیا دالی
 

3 

 شهمی آفتابی هوا آییمی تو

 اگر شب باشه، ایوون قرارِ ما
 

 شهمی سرخابی آسمون لُپای 

 شه.می مهتابی دیدنت ز شوقِ
 

4 

 ها بارونی میشنتو میری کوچه

 تو غیبتِ از چرا نمیدونم
 

 میشن ها در قفس زندونینفس 

 چشای آینه و من خونی میشن!
 

5 

 شم دوبارهمی جوون آییتو می

 تو میری میشکنه بغض تو گلویم
 

 شم دوبارهمی به آینه بدگمون 

 دوباره. شممی جنون گرفتارِ
 

6 

 وا نمیشه غنچه اخمِ میری تو

 مجنون بیدِ چترِ زیرِ غروبا
 

 توی حوض پیدا نمیشه یه ماهی 

 نمیشه. پا بر ما عیشِ بساطِ
 

******** 
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 های دو هم سرنوشتترانه
1 

 فرهاد و شیرین یتو قصه و من

 تیشه، و سنگ خارا تقدیر مرا
 

 باد؛ بر رفته هایعشق نمادِ 

 !فنِّ خداداد کُشی عاشق را تو
 

2 
 من و تو هر دو عاشق، هر دو مجنون

 شب در سرگشته قایقی درونِ
 

 غم افزون، ناله افزون، آه افزون: 

 خون. یسیالبه شطِ شناور در
 

3 

 از یک سرشتیم نازنین، تو، و من

 نصیبی نصیب این بود ما را : بی
 

 هم سرنوشتیم؛ دو تا تنها ، دو تا 

 کِشتیم. که ییآرزوها ز بذرِ
 

4 

 فردا راهِ نوردِهم و تو من

 نمانیم غافل هم از حالِ بیا
 

 دنیا؛ هایغم یاندیشه سر به 

 تنها. تنهاییم، جاده این در که
 

******** 
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 ی اندوهترانه ها
1 

 خوشا آنان که غم در جانشان نیست،

 غافل: و انگار و سهل سبکبارند
 

 نیست: دورانشان یاندیشه سر به 

 مگر با خواب و خور پیمانشان نیست!
 

2 
 سرایم،می غم از که منعم مکن

 هالهل زارانِبوته نِمیا
 

 سرایم؛می ماتم اندازِ ز چشم 

 سرایم!می هم عطر ِ گل از گهی
 

3 

 هست، کم شعرِ من امید در اگر

 ی بختکه در آیینه از من، مرنج
 

 هست، “غم”و  “درد”های فراوان واژه 

 دلم هست؟! طرحی به جز نقشِ مگر
 

4 

 سبک بال و سبک روح و سبک بار،

 غم ای کاش ؛قشنگی یایؤر چه
 

 بسیار: بسیار شادیم کم، غمم 

 بیدار! کردیمنمی خوش ز خوابِ
 

******** 
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 های تمناترانه
1 

 شب، خواب دیدم، تو را، چونانکه هر

 چو پلکِ انتظارم بر هم افتاد
 

 به شوقِ دیدنت از جا پریدم؛ 

 یا آفریدم.ؤدیگر به ر تویی
 

2 
 تو را دیدم، نگاهت مهربان بود،

 هایت بر مال کرد:لهیبِ گونه
 

 ها نهان بود؛به لبخندت اشارت 

 بود!ز خواهش در تنت آتشفشان 
 

3 

 های جام دیدم،تو را در شعله

 به شوقِ اشتیاق تو دلم سوخت:
 

 سرودِ التماست را شنیدم، 

 تو را الجرعه، باری، سر کشیدم!
 

4 

 تو را در بازوانِ خود فشردم،

 سپس، چون ابر، باریدیم با هم:
 

 به آتش خیزِ آغوشم سپردم؛ 

 تو خفتی در برم، من در تو مُردم!
 

******** 

113



 درمانی شعر
1 

 رویم پیش کاغذ و دست در قلم

 : اندوه دشتِ فراخِ تنگم دل
 

 بگویم خواهممی چه دانم نمی 

 .جویم چاره ،باری، است شعر فقط
 

2 
 است گران اندوهم و انبوه امغم

 روزگاران زخمزارِ در خوشا،
 

 :است روان خونم قلم منقارِ ز 

 .. است واژگان فریبِ مرهم مرا
 

3 

 ست جاری که خونی قلم منقار ز

 است کالم در آتشفشانی مرا
 

 ست یادگاری را هازخمه سکوتِ 

 .ست بردباری کوهی پشتِ پنهان که
 

4 

 است ندیم تا حالی آشفته مرا

 غمگساری هایواژه سرودِ
 

 :است حکیم حکمِ پرداختن سخن 

 .. است الیم  آالم داروی روان
 

5 

 دسته، دسته امکالم زردِ  گل

 ست سبزی باغِ هاچپر فراسوی
 

 نشسته؛ حسرت لکنتِ شعرم به 

 ! بسته درهای این از اما دریغ
 

6 
 ، خماری تلخِ رخوتی، خلوصِ

 است، این همواره من شعرِ مرادِ
 

 :راهکاری فراری؛ یا امیدی، 

 ! شاهکاری نباشد خود چه اگر
 

7 

 ، سرایدمی غم یپرده در قلم

 :است شعر تریاقِ من دردِ ی شفا
 

 ؛ نمایدمی را اندهان نوای 

 . آیدمی بر دل از که آهی همین
 

******** 
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 مهتاببی بدرِ

 نیست، تاب را تن هست، جان واهشِح

 شگفت: ای بودند، همساز آن و این
 

 نیست؛ تاب را جان خواب، اسیرِ تن 

 !نیست مهتاب پرتو کامل، بدر
 

 قناعت پیشگی
 یافتم، جان آرامشِ پیشگی قناعت در

 چیستند؟ جستجویِ کارِ به اندوزان ثروت
 

 یافتم؛ آسان گنجینه این من نابرده، رنج 

 یافتم. آن من یابند،نمی آنان را آنچه
 

 آبشار

 شد، آمیخته تو گرمِ نفس ِ با نفسم

 عشق، آتش از سوختم و سوختی چنان آن
 

 شد: انگیخته بر سخت تنم ذراتِ همه 

 شد ریخته تو تن در و شد آب تنم که
 

 کام بلندایِ بر

 آناهیتا و نیما برای
 کندی  پدرواز  تدو  کده  پریددم  تو پایِ به پا

 مدراد  بلنددایِ  بده  گرفتدی  اوج چندان  تو

 

 ؛کنددی آغدداز آمددوختن آزادگددی درسِ 
 کندی  آواز امچده  هدر  نَشدنَومت  دگدر  که

. 

 ابلیس
 ابلدیس  تدو  بدا  سدان  این جنگممی عبث

 انسدددان هدددایِلددد ت بددد رِ نددده وگدددر

                    

 توسددت پیددروزیِ طالدد ِ خددود خدددا 

 !رُسددت نمددی تددو کفددرِ   دشتسددتانِ بده 

 

 رقیب
 را دلدددم تدددا تَفَحُددد  آهنددد ِ بددده

 گ اشددتند مددن از شددتاب بددا هراسددان

 

 کردندددد، بددداز حیلدددت بددده رقیبدددانی 

 !کردنددد پددرواز غددم هددایِکددرکس چددو
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 پا گریز عروسِ

 دارد، بهددداران بدددویِ اشنفدددس در هدددوا تدددا

 بنددوش عمددر لدد ِ ز لدد ت یقطددره هددر نددوشِ

 

 

 

 

 دارد، پنهان خواهشِ آن اشدل در هوس تا

 !دارد ریزانددگ ایِدپ اترمددح روسِدع هدک

 

 هاخاطره و هاعکس
 ایدددام یآلدددوده گدددرد قدددابِ در هددداعکدددس

 شدددیرین،  یدددا تلددد  بازگشدددتِ بدددی دمِ آن

 سدت  خاموشدی  مهدرِ  ید   هدر  ایلبه بر چه گر

 

 :یادنددد در مانددده امددا مددرده، هددایلحظدده 

 ؛ بادندددد بدددر رفتددده هدددایعمدددر خددداطراتِ

 . فریادندددد سرشدددارِ یدددیبرهددده یادگدددارِ

 

******** 
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 تفرقه ترفندِ

 

 سپهر آفاقِ بر آغاز از که نگفتم من

 خاک  مسلخِ نَمَطِ  فراخِ  هــب  نگفتم من

 رـمک  سرِ از جهان خدایانِ که نگفتم من

 النــک و خُرد راهبران، همه که نگفتم و

 نگریمی رهگذری هر به که آری، گفتم،

 پلید اهدافِ پیِ در اَبَرقدرتیان این

 صفتان  روبه یگله این خود سودِ پیِ در

 چموش چینانِ توطئه این که باش برحذر

 ند؟ا آویخته شفق خونِ ز سرخ ئی پرده 

 ند؟ا ریخته زمین به شقایق خونِ سر به سر

 ند؟ا برانگیخته پیکار به قوم با قوم

 ند؟ا فرهیخته همه ظاهر به و خِنگ جنم به

 دـــنا آهیخته رــب  غــتی  ستم  پاسدارانِ

 ندا آمیخته هم به کین و ستم و زور و آز

 ندا نپرهیخته  زویرــت و حیلت  از  رگزــه

 * “ندا ریخته  مورچگان  هِــخوابگ در  آب

******** 

 جنیما یوشی *
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