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 غزلواره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای خوب ! باری تو،

 راستین زمانه  شاهدِای 

 حافظ و حافظانه یهشورند غزلهایِ ای زیباترین شاه بیتِ

 ای سروش اهوراحورای من 

 زیبا !رؤیای 

 

 شعری ای روح شعر پریزاده

 ،همزبانیدر وقت تنهائی و بی

 ای شرم زیبای خورشید مشرق

 ،هدر لطف یك صبح درّ



5 

 

 سوسوی روشنایی یك شهر ای اولین

 ،وهم مرد مسافر  ی در پرده

 هول یجادهدر                                      

 ! تابش ماهاولین  یهی لبخندا

 ستاره  زهای تهی ابرکهدر 

 ای در شب تیره و در شب پر ستاره

 آن ماهپاره 

 ای مهر تابان

 ، یبیمنه کز ابرت                     

 .باران نه خشمت ز

 ای تو بهاران

 ای من تو را برگریزان

 افتان و خیزاندر راهت که  -

 …ای 

 باری، تو ای خوب 

 بیکه آشاید                           

 ترین آفتابیروشن و شور  شاید شرّ

 ،ای زیباترین لحظة خوب مستی

 تو که هستی؟

 

 1355بهار 
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 پيغام
 

 گر خواستی بیایی

 آیبا نیمتاج کهکشانی خود 

 

 هر تار گیسوانت را،

 ستاره رخشانی بندی منگوله

 

 که آمدی وقتی

 خورشید را به سینه بزن لِگُ

 گردنت آویزه و طوق ماه را ب

 

 ای طوقی مهاجر و طاغی!

 گر خواستی بیایی 

 بر طاق ابروانت نصرت بنشان

 لبانت ، ی در چشمه

 یك آسمان ستاره پنهان کن.

 

 که آمدی، وقتی

 کوچك بیعت کنماهیان آب و با 

 ها راو موج
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 ا ململ سپید مهتابب

 آشتی ده                                  

 و

 

 تا در نوازش دست گیاهی

 بنشان دانه

 ات را،و دستمایه

 با گنجشکها قسمت کن

 

 گر خواستی بیایی

 در چاشتبندت،

 نان و پنیر تازه بگذار

 و کوله بارت را،

 خوشحالی پر کن زا

 

 ی،وقتی که آمد

 ام که آمدنت رامن رفته

 در جمع کودکان جشن بگیرم

 

 وقتی  که آمدی،

 قفسم را نجات ده.

 1355تابستان 
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 خلوص

 فشانی گیسو، می

 خرمن ، خرمن               

 شبچراغ چشمانت را،

 می تابانی بر من               

 ات را،و کبوترهای عاطفه

 دهی پرواز،می               

 ی منتا فرا سوها

 

 

 و تمام اندامت،

 پیچان،               

 پیچان،                

 ریزد،می                

 …ها را در من اوج

 

 تو چه آزادی مطبوعی داری؟

 . من چه تنهایی مغمومی

 گشایم آنكمی

 تنهایی تنها قفسم را، ای خوب! درِ

 1327 بهار
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 تا آفتاب

 

 

 

 

 

 

 شکل غرور

 ربر قامت رسایت مغرو

 و هیبتی شبانه

 هایت لبریزاز شهر شانه                  

 میدنت،راای که خ

 جشن پیاده روهاست                  

 اتو سایه

 که  -             

 -ساید ه سنگفرش را میه ذرّذرّ -                   

 آساید. می شرقهای م الببر                                            

* 

 شودآتش، کنار تو شرمنده می

 که پلك خاکستری چادرت وقتی

 رودپس می
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 آرام،                  

 آرام.                           

 آتش کنار تو شرمنده است.

 که تاب شانه هایت  وقتی

 موجی بلند را،

 تاباند چشمان می حیرتدر حوض                   

 روداین موج می

 تا چادر بلند خیابان                   

 . تا نیطوالتا انتهای خرامیدن                   

* 

 شب

 شکوفدت میا های مشرقیاز شانه

 چشمانتتا آفتاب عتیق 

 راه درازی باقی نیست.                  

 راه درازی نه ...                     

* 

 کشندخورشیدها که از گل پیراهنت سرک می

 کنند؟خویش را مدارا نمی مدار هرگز

 

 آنان که دلخوشید به خورشید 

 هاست! خورشید اینطرف

 تا چشمهای تماشا،
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 دارند.مَ جخورشیدهای تو کَ                  

* 

 صحبت همیشه با تو،

 .کندگل می                  

 که در دهان جماعت تویی وقتی

 و کلمه،

 کلمه،           

 شویپراکنده می           

 بر سنگفرش پیاده روها.

 ،گلدان گفتگو

 کند همیشه با تو.گل می

* 

 پوسدمشرق اگر چه دارد می

 –ا امّ

 بودا هنوز آرام است

 شت،زردو 

 زند.لبخند می                  

 های دست تو،وقیتکه شعله

 کشد.از چادرت زبانه می                  

 

 1359پاییز 
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 در اين عصر غمناك 

 

 

 

 

 

 

 مانی و صد بهارانتو می

 تو می مانی و یاد شیرین یاران

 

 من امّا ،

 غباری در این گرد بادم          

 که بر سقف لرزان باد ایستادم         

 و اکنون بر این خاک سنگین و تیره         

 ز پای اوفتادم.

 «بودن»در این عصر غمناکِ 

 تسلیم و این بیمگاه صبوری و 

 د از خاکمرا آب می شوی

 و با خود بَرَد تا سحرگاه آرامِ دریا

 

 در آن جا که خورشید زیبا
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 تن سردِ تنهائی آبها را

 در آغوش پر مهر خود می فشارد

 و می کوچم از گرمی آب

 به آن شطِّ آبی

 و می خوابم آزاد

 در گیسوان طالئی خورشید،

 چه خوابی!

 و چون از امانگاه ساحل گذر می کنی با غرورت

 مرا، تا که بر خیزم از خوابصدا کن 

 و افسون گیرای چشم تو را

 در رخ آشتی خواه تو                                        

 بار دیگر ببینم                                                                     

 

 و در پیش پای تو

 یك بار دیگر                       

 های دریا بچینم .صفی از صدف

 

 

 

 

 1357زمستان 
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 حيران

 

 

 

 

 

 

 

 

 لب تشنه،

 بی رمق،    

 ه .خست                 

 در انحنای زرد بیابان                           

 ده آهوی وحشییك ما

 …حیران و سرگران 

 خشكسوخت دشت می

 آهش از تفِ                           

 

 گرگی نبود در کمین کمر گاهش.

 1355اییز پ
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 …شبی كه

 

 

 زمـانه، تـا که مـرا جــانب عتـاب گرفت

 شـکسـته زورق دل را هـراسِ آب گرفـت

 

 دادخیـال سـبز نگاهـی، که زنـدگی مـی

 چو تشـنه مـردِ مسـافر، رهِ سـراب گرفت

 

 افکنـد عشـق، سـایه می قلِلسـری که بـر 

 ی افتـادگـی، شتاب گـرفـتبـه قعـر ِ دره

 

 که در ره ِ جانان، به خاک و خون افتاد دلی 

 ز جــامِ تلخ صبـوری ، شـراب ِناب گرفت

 

 دو نرگســی ، که مــرا رهنمایِ جانان بود

 خمار گشــت و دوباره خیالِ خواب گرفت

 

 هـایِ شـیرین بود لبی که چشـمه ی گلخنده

 سـرودِ خشـكِ عطش شد، رهِ خراب گرفت  
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 رِ عاطفه داشتسـیاه ـ خرمن ِمویی که عط

 پیام ِیأس شـد و رنـگ ِماهتـاب گـرفـت

 

 کرددو دسـت ملتمسـی ، کاو وفا طلب می

 بجـای مهـر زیـاران ، جفـا جـواب گرفت

 

 به سـایه سـارِ نوازش نشـستـه، یاراننـد

 چـه غم که کومـه ی ما ، هُرم آفتاب گرفت

 

 خفتعروس ســبز طـراوت که در برم می

 ن شد، سر شتاب  گرفتســوار اسـب زما

 

 رســـید از درِ تسـلیم، سـایـه ی پـیری

 مـرا میــان دو بازوی خویـش قاب گرفت

 

 چه گویمت که چه بـر ما گذشـت و چون افتاد

 شـبی که چهره ی شـب ، شکل آفتاب گرفت

 

 

 

 1362پاییز 
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 رگبار ثانيه

 

 

 

 سترون تا جنگل سکوتِ

 دیگری بپذیرد پیغامِ

 بارد.باران ثانیه می

 ها باران ثانیه

   ییبر جنگل غریب تنها

 .یکریز

 آنك!

 ی زمانیالال

 ها.خواب جوانه 

 

 تنها جوانه نباشم

  

 کاش ـ ـ ای

 …ی سکوتبر شاخه

 

 

 1355بهمن 

 سراب



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َچمیدیـم در طرب سبز روزگاراگرچه

 نشنیدیمهمراهانزحرفیکههزارحیف

 

 تیمبه عزمِ رفتنِ راهی دراز بـار ببس

 هنوز قافله راهی نرفته بود،  رسیدیم

 

 گفتز زلف یـار  سخن اشارتما به چو پیر 

 به  اشتیــاق وصالـش تمام راه  دویـدیـم

 

 فشاندیمکههاتخمچهسترونخشكدشتبه

 ز باغ سرخ شقاوت چه تلخ ها که نچیدیـم

 ز  شوق آنکه بنوشیم آب چشمه ی حیــوان
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 ی خویـش  خریدیـمجفای خار بال  را به پا

 

 چو  مرغکان عطش در پــی سراب  رهایی 

 در آسمان خیـال وصال یـــار، پریـدیـم

 

 به جستـجوی بــهارِ شکوهمندِ  شکفتـن

 کویــر ندیدیمبه غیر خالیِ ساکت، در این

 

 یــاری وپیری، نماند همره   ره که درکنون

 خزیدیمکنــج غُصه به ز رنج  ُفرقت یاران 

 

 بیــار بـــادة نـاب از شرابـخانة  حافـظ

 عَبیدیمو َعبـد و رَه او شدیم  جانفشانِ که 
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 ياي روزؤشب شهر و ر

 

 

 

 

 

 

 

 نازه  شهر در خواب فرو رفته ب

 در کنار سر او بیدارم

 گاهگاهی نفسی از دل شب

 ای از گذر رهگذریسرفه

 شکند،خواب او می         

 یتو پس از غل                                                  

 آرام                            

 آرام                                        

 باز. بنددچشم می                                          

 …بیند خواب فردا را می               

 

 نور  ه ی گلدسته از اذانی که ب
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 خواهد گفت؛غکی مر

 .خیزدشهر برمی

 ز پس بسیاریا

 خمیازه،               

 خمیازه،                  

 ای از چای و پنیر و نان،د سفرهرَگستَ

 خورشید  آواز بلندِه و ب

 خواندهمه را می

 …و مرا                   

 

 وا مانده خسته ه یشهر چون قافل

 یدهدر پناه شب خواب

 . پاو منم شب   

 

 آه اگر فردا امشب برسد ...

 

 

 

 

 

 1356زمستان 
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 حرف حق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،ی بارانقطره

 ابر ِِ حرف حقّ              

 کوه نپذیرد

 گیرد. دشت در آغوش خود

 

 1355بهارـ  

 

 يل
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 غُرشِ آبست.

 ستی اتاب غرش آبی که بی

 آیدمی آید وَتیز می

 ... کوبد می کوبد وَ گرم می

 ت مقصدش دریاس 

 سرزمین شور وشوق و موج-  

 یکسان سرزمین آبیِ-  

 بسترش بر دوش

 روزها در راه دریا پای فرسوده

 رنگ چهرش سرخ

 لشکری از خشم کوهستان

 چشمها ترسان

 رفتن هر موج را خواهان

 لرزدچهار رکن شهر می

 

  :گویندچشمها در بهت می

 «برکه باید بود»                                

 دارند:  جها فریاد میمو

 «سیل باید شد»                           

 1355بهار      

 روز



24 

 

 

 تابمه سوارِ در گذرگاهِ

 باران بود -که مسیرش مشعلْ 

 زیدتا دشت سربی میه و ب 

 این صدا پیچید: 

 …ست ا آتشی در دل صبح ـ 

 

 دشت سربی خاکستر شد

 یدیاخترانش را گر

 شآوازو خروسی با شمشیر 

 شب را

 د

 ر    

 یـ      

 . د          

 همه باور کردیم

 ، ست نهانح اآتشی در دل صب

 هان    

 !خورشید     

 

 1355تابستان       
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 كجاست حافظ

 

 

 
 

 های نگاهتپیاله

 های غزلپیاله 

 ماندن ی لبت ترانه

 قدح قدح ریزد- 

 و هر کالم نگاهت،

 سرود آزادی  

 و دستهای تو معنای زندگانی من

 دلت سخاوت دشتستان

 گمشده در دشت و من کبوتر چاهیِ

 ماندن  ی لبت ترانه

 به قامت باران تنت

 ردی کشو دُ شیرین کالم کجاست حافظ 

 . از برای تنت های غزل دوزدکه جامه

 

 1355پاییز 
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 تو« اوي»حيرت من از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روم خسته زشهر و کوی تورَوم و نمیمی

 ل ز کمند موی  تـوَکنم ، دکَنم و نمیمی

 

 نیست عنایتی تو را صحبتت منم، ی هتشن

 کِشَم منّت گفتگوی  تـو کِشَم و نمی می

 

 رار دلبَـردَم قگرم صحبتـت می ه یجذب

 خورم حسرت و آرزوی  توخورم و نمیمی

 

 ای از آن جام نــگاه دلکشم جرعه ی هتشن

 بَرم زنگ دل از سبــوی  تومی بَرم و نمی
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 تواَم، هیچ غمم ز بند  نی ی هشتبَندیِ ر

 وخوی توُکنم مویه زخُلقکُنم و نمیمی

 

 راعشق تو، گم شده ام،خدایدر عرفات

 توجستجویدوم تشنه بهدوم و نمیمی

 

 «خلقتیطرفهچهکهوَه»همه:عارفانفکرتِ

 حیرت من از اوی توآن من،تو ازحسرت

 

 وقال  منخسته زقیلگرم رهروان ه یحلق

 توو هویرده قرارشان زدل ، جذبه ی هایبُ

 

 امی تلخ عالمی از سر جان  خریـده طعنه

 تو عدویاز ستمترس جان،دلشده را چه

 

 امو دلفسرده خستهکُشدم فراق تو ،می

 توبویزنده شوم به،توییتوییمنیوسف

 

 استبهانهمیزنم پیش تواَماینهمه ره که

 تـوکویمگر بـه بَـرم و نمی بَرم راهمی
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 نقش

 

 

 

 

 

 

 

 

 سر سَبزی  عظمت، زیبایی،

 بارانستی تحفه 

 ابرانست ی هدیه

 طرفه نقشینه دست دریاست.

 

 سبزینه گم شده است. ی مههکوه در هم

 د شده است.مرّکوه یك حجم زُ

 

 خواب ه یدر ته در

 ما چه کوچك بودیم. 

 

 1359بهار 
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 گمنام

 

 

 

 

 

 

 

 تمام فریادم را، 

 ام را،هتمام حنجر

 …میان پنجره ، خالی کردم

 کسی مرا نشنید.

 ،به انتظار نشستم

 ضریح چشمانم،

 دخیل نگاهها پوسید. در انتظارِ

 ای، ماندمدبقه و 

 متروک،                   

 بی کتیبه،  

 رد.نام ندا که

 خاکم! ی گمنام خانواده ه یمن از سالل

 1359 بهار
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 …دردا كه راز پنهان 

 

 ،زدی ملبی که حرف ن

 هزار قصه به دل داشت.      

 دلی که چون گرهی کور بود بر نخ اندام

 تپید.برای غصه ی خود می 

 

 ام چه معنی داشت:غربت میخانه میان

 کالم عشق،

 دل نقش بست. ی که ناگاه بر صحیفه      

 کرد گرمو 

 ،کردندچراغ سفر میدو دست مرتعشی را که بی      

 .تدر ابتدای صباوَ     

 

 ام چه معنی داشت:میان غربت میخانه

 کالم عشق،

 لب نقش بست و ی که ناگاه بر کتیبه      

 گرم نشست.             

 

 

 1359پاییز 
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 احساس

 

 

 

 

 

 

 

 

 وقتی،

 کنی از آن خودت نیستی حس می

 شویو تکه تکه می

 تماشاگر، هزار چشمِ تا تهمتِ 

 ؛شوندراز جاودانگی بودنت    

 تو،شیشه ای ی هاکه تکه وقتی

 ،رسواییی ههای هرزبر صحنه 

 رقصندمی    

 تمامیّت را نداری، حفظِ و تابِ

 حتی اگرچه مثل فواره، 

 می افرازی، دقَ   

 درباد.                      
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 مسموم،ی هرزهاین بادهای 

 تو را قطره قطره،

 کنندمی   

 ات،و هر ذره

 به دوش گردبادی،   

 .چرخدمی    

 .شوی ج میتا گی

 و خوابی رخوتناک

 نشیندت میا در چشمهای دانائی

 تا و دستهای توانائی

 …افتند در چاههای اساطیری می

 

 ... کنی از آن خودت نیستی و حس می

 مانند عاطفه جاری شو.

 ای رود! -   

 !رودای  -   

 

 

 

 

 1359زمستان 
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 هشدار !
 وقتی که چشم گرم شبانان ،

 هر شب    

 سرشار است هبارورشدن گلّ از خواب ناز

 ارمكِّّاین پوستین بدوش 
                                 

 -ست نابکارا که گرگی -     

 هر شب

 ی نو باوه را هدسته برّ یك

 تا مسلخ فریب دندانهایش

 بردمی

 و هر صبح ،

 در پوستین خویش

 تر از هر میشمیشی است سر براه

 چردآرام می

 و باز،

 ،هر شام
 

 ه راگهای گلّس

 تا خوابگاه اطمینان بخش شبانگاهی

 ستا همراه

 و 

 های کوچك و نوباوه راهای از برّدسته

 دزدانه می درد.

 1359زمستان 
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 با زبان آه

 مهربان نسیم دوست داشتن!

 بودنم،

 همیشه در تو بود. 

 مهر من،

 همیشه در تو می شکفت 

 شعر من،

 همیشه در تو می سرود 

 ساز من،

 ر تو می نواختهمیشه د 

 دردِ من،

 همیشه در تو می نهفت 

 مرگ من،

 همیشه در تو می رمید 

  

 با غروب مهر تو،

 می روم کنون به قعر خویش

 سر به چاهِ دل، بَرَم،

 پریش   

 دردِ خود بَرَم به چاه،

 با زبان آه.

 52دی ماه 
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 ستونهاي يادبود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشتی استخوان و عصب

 ایدر پوستواره

 خاک ایِچون قهوه                  

 وچشمانی،

 ی حیرت و تَعبهدر گودال

 

 قرص نانی اگر عالجِ دردِ امروزتان باشد

 ماتم فردایتان،

 خواهد کُشت.                  
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 های اشك و عرقشورابه

 آستین ه یبر کشال                  

 تان خواهد بود تنها گواه راستکاریِ

 که به هنگامه ای

 بلندِ ستونهای یادبود ی هبر پیکر

 نشانید.تان را می طرح شکوهمند فالکتهایِ               

 ای تمامیِ صبوریِ پیامبران ،آه

 و مناعتِ قلندران!

 دیکه این زمان سنگِ فالخن نیست

 خود فالخنید که

 در دستهای بزهکار و فربه.                  

 در آسمان 

 اید؟به جستجوی کدام ستاره

 ر،اگ ،آه

 ،هایتان از استخوان        

 .…شتی بسازیدمُ                        

 

 

 

 

 1327  بهار
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 وقتی كه بال می گيري

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری،که که بال می وقتی

 آنقدر عظیم و شگفتی

 م از هولا که مثل کودکی 

 گیرمچشمان خویش را می

* 

 در اوج گشایی، که بال می وقتی

 بالت

 که،عطوفتی است ابر 

 رم تنفس خورشید را هُ

 برداز یاد می

 چتریست که،

 شود قدمی زددر تفاهم آن می 
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 گیریکه بال می وقتی

 ن عقابی نیستیآ ،آیا تو

 ایکه جنبش سنگریزه  

 ، جویی در کفِ    

 از چشم او نهان نتواند ماند؟

 گیریکه بال می وقتی

 آن سنگریزه هستم من 

 ابمتیبال مهربانی تو که در عطوفت سیّ

 

*** 

 گیریکه بال می وقتی

 . تمثیل پر شکوه وجودی

 نشینیکه می وقتی

 رانگا  

 توفان نشسته است.

 بالی،وقتی بخویشتن می

 ،آن باال   

 .ییالباال ب                                     

 

 

 1327بهار 
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 صداي آشنا

 

 

 

 تیق لبی که صبح ازل باز شد؛های عَترانه

 و تا غروب ابد،

 در نیاز نازکی،  

 ی نماز نشستاز نقره    

 -یق وارقع -    

 آشنای ماست یصدای هر شبه

 گرددکه کوچه، کوچه وجودم را می

 و دردهای زمین را،

 کند.های تنم قسمت میبین خانه    

 خواند:آشناست، گرم میی صدای هر شبه 

 دوست ام ایبه تار موی تو سودا نموده -

 صد چو لیلی را.م مژگان کنار خرّ   

 صدای هر شبه، آری

 …سوزاندکه نرم می    

 
 1327تابستان 
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 پير خراسان                               

 براي مهدي اخوان ثالث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هر کس که از سبوی تو جامی کشیده است

 نوشین ترین  شراب جهان را چشیده است

 

 در بوستــان عشق کــه عمرش دراز بـاد

 قدر همّت خود میوه چیده است هر کس به

 

 کـوکـو مزن کــه مرغ تفکّر از ایـن دیـار

 دیـریست از درخت تمنـّا پریـده اســـت

 

 حاجـت چه می بـری به علفزار خشك کام

 از دشت خشکنای ، کسی گل نچیـده است 
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 در چّلـه ی کمان فلـك ،  تیـــر می نـهاد

 این پوستین به دوش که قّدش خمیده است 

 

 ردانه در هجـوم عطش ایستــاد و لیـكم

 در تن هزار نیـزة خشمش خلیــده اسـت

 

 در راه عشــق گوهر جــان را  نهاده بـود

 عشق آفریده است ه یای ز قصخوش پرده

 

 خـود، نرد عشق باخت ه یبا پوستیـن کهن

 کس عاشقی صدیقتــر از او ندیـده  است

 

 ـرگای  ستبا تار و پود عشق و خرد، رشته 

 تنیـده استبربر قــامت نجیـب وطـن، او 

 

 خیـر پیر خراسـان، شکـوه شـعره یادش ب

 تا شهر عشق یکسـره، تنــها دویده است

 

 گزار بــاشگذری، حقبــر تربتش چو می

 مـردم مـا آرمیـده است « امیــد» آن جا 
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 فصل بد

 

 

 

 

 

 ها، یکسان بودندغنچه

 سبزپوشان،- 

 اما،   

 -ر دل پنهانآتشی د    

 رد،آزُگل را می ی  باد اگر بوته

 آزردند.ها، یکسان میغنچه

 

 آمد؛ خشکسالی گر می

 پژمردند.ها یکجا میغنچه

 …ها در غم و شادی با هم بودند غنچه

 که شکوفایی از راه رسید

 و شکوفیدن در باغ اقامت کرد.

 

 ها، آواز رنگینی سر دادندغنچه

 باغ پر رونق شد.
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 فصل،

 ل گل دادن،فص 

 شد . چیدن گل   

 ای از آنها،دسته

 غنچه ماندن را زیبا دیدند

 ای دیگر،دسته

 گلهای بی عطر شدند

 یکی از گلها،

 را بوسید ندست طفال

 و یکی دیگر ،

 خوشحالی سر داد ی نغمه ، ینیداخل گلدان زرّ

 و فقط یك گل بود؛

 ی خودکه وفادار به گلبوته

 رپَ    

 ر پَ                                                                          

 شد                                                                                  

 فصل،

 گل بود. یهای بوتهفصل عریانی

 

 

 1327ابستان ت
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 ي عاشقانه خطبه

 

 

 
 آیم به سرزمین نگاهت اسیر می

 تو بارگاهت را 

 به خون ناحق دلها آذین بند

 خواهم خواند که خطبه

 های ضریح تن تو را،و قفل

 خواهم لرزاند                                      

 

 …ببار 

 ببار خشم عتیقت را

 لبان تشنة من، شوکران جام تو را می خواهد

 ...ببار

 غضب، خون من گواهی خواهد داد میان خوانِ

 خاکم ه یانوادکه: از ساللة گمنام خ

 های بی خورشیدمنظومه یهو از عشیر

 ...ببار

 شراب را دارد طعمکه شوکران تو 
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 آیم به سرزمین نگاهت اسیر می

 برادرانم را

 نجابت کشتند کنار شطّ

 و ذوالجناحم را،

 دشتهای سوخته بلعیدند                  

 سرم به تارک نیزه،

 کردتو را تالوت می                  

 چه سوختنی ، آه

 که آسمان تب داشت

 کردماس بدرقه میتو خیمه خیمه مرا ال

 مرا خشم هو نیزه نیز

 مهاجرت من ه ی و شام، شام غریبان

 به سرزمین تو بود

 

 آیم اسیر میبه سرزمین نگاهت 

 ستا طوالنی من ه یخطب –سکوت 

 لبان ساکت من،

 د.نخواخیزران دست تو را می                  

 

 

 1327زمستان 



46 

 

 پيمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 با دستهایمان 

 ما دار بستی از صفا و صمیمیت خواهیم ساخت

 تا خلق سوخته،

 اش بیارامنددر سایه

 بگذار 

 خورشید، دستهای نازکمان را بسوزاند.

 

 

 1321بهار 
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 هنگام تلخ

 براي مادرم () 

 

 

 

 

 

 خانه پر از بوی توست

 تا و آخرین خداحافظی

 ایاغچه کاشتهگلهایی که در ب  

 پیوندی جاودانه با خاک [    

 خویشتنت فراخورِدر اُتراقگاهی نه                         

 و انزوایی عمیق    

 به تلخناکی یك زخم    

 ]ستا زندگی خالصه یکه     

 خانه پر از گفت و گوی توست

 نماز و در صبحهای استجابت

 در ظهرهای خستگی و کار

 ت.اس ایوان نشستن یهکنار در عصرهای تنها در

 

 توست ه یخانه پر از زمزم
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 ،عشق ه یزندگی، زمزم ه یزمزم

 .درد ه یزمزم، کار ه یزمزم

 های قدیمی ران آن ترانهزمزمه کُ

 ی راقدیمهای زمزمه کن آن الالیی

 دهندکه بوی کهنگی نمی    

 

 خانه تو را حفظ کرده است،

 کندو را زمزمه میتایوان 

 کنندستهای تو را زمزمه میها دباغچه

 حوض کوچك و ماهیها،

 انگشتانت را،  

 جانماز و ستاره صبح

 صدایت را.  

 

 خورشید،

 آیدهر روز به جستجوی تو می

 تواند از تو سخنی گویدکسی نمی  

 ماهیها ه یحافظ

 پراز دستهای توست  

 یادِ تو را ها چلچه

 در ایوانی که برای تو خیلی کوچك بود

 سرایندیهر صبح م
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 .سفر کرده استریخت، که دانه می هایی دست

 

 نمی دانم اگر چشمانم را به جاده بدوزم

 آیدآن سیاهی، که از دور می

 ؟تو خواهی بود

 گزینمات مَسکن میدر خاطره

 های اعصابم گام زدیپس سی سال که بر جاده زا

 دانستم کههرگز نمی

 هیچ چیز با من مهربان نخواهد ماند  

 

 

 پیوندی بازمان [

 ای شدن از زنجیر ابدیّتو حلقه

 بر پای هستی،

 ]به هنگام تلخ تسلیم.

 

 

 

 

 1321بهار 
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 خواب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آن پلکها

 اگر که شود باز

 دومردمك،

 ازدو کولی طنّ

 گونه تخت مرصّع،جعا بر

 اندنشسته   

 معلوم نیست چگونه

 اینان حکومت خود را

 کنند.آغاز می

 

 این دستهای دوست

 قدیس های معصوم
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 از انحنای سینه

 اگر برخیزند  

 یدن دل را،پموسیقی ت

 های بیداری خواهند ریختبر پرده

 ،دیرمان و خوابِ

 ناگاه  

 از چشمهای خمارآلود 

 خواهد گریخت

 

 این زن

 از جای  اگر که برخیزد

 تر از تصمیمدر هیأتی عظیم

 پیروزیست تضمین محکمِ

 

 این رفته تا سواحل خاموشی

 ـ این خواب  

 ؟!شاید که منتظر روزیست                              

 

 

 

 1321پاییز 
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 كه يار گشته چو خورشيد ...    

 

 بگـو بـه یـار کـه  ما خاک راه او هستیـم

 در ایـن کنـار، اسـیر نـگـاه او هســتیم

 

 کرشـمه اش بـه بهـای وفــا خـریداریم

 او هستیمایـم تـو گـویی بـه چاه فتـاده 

 

 چنان به لطف سخن جان ما کشیده به بنـد

 که پیـش اهـل نـظر مـا گـواه او هسـتیم

 

 چه خوش نواخت دل ما دراین شب سنگین

 بنـازمـش کـه چـنین در پـناه او هستیم

 

 کشـیده اسـت به زنجیـرِ گیسـوان ما را

 بـی گنـاه  او هســتیم  مهبـگو کـه متـّ

 

 ازکرامت عشـقحســود مـی نـکند فهم 

 که یار گشته چو خورشید و ماه او هستیـم

 

 1352زمستان 
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 الله

 

 آنجا که عشق

 ی دشتشود به گسترهخون می

 آنجا که خون،

 شودبه الله بدل می

 نام تو را به ناخن شمشیر

 ندمکَهای تب زده بر ماسه

 الله رست زنامت ،یك دشت

 هر الله،

 . شد سرخی ی واژه

 

 له بدل،آنجا که عشق به ال

 و الله به خون

 آنجا که عشق،

 ی دشت،شود به گسترهخون می

 و الله مدفون.

 آنجا که الله، نام قشنگی ست.

 آنجا،                                                

 کجاست؟                                                    

 1325بهار 
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 ماهی رؤيا

             ما هم خانةسبز در حوض 

 و شگفت انگیزای بلندارهفوّ    

 و خواند : قد راست کرد     

 ایآواز نقره

        شفاف ،چون بلور آوازِ

                       

 در این سکون مداوم

 پر شکیب، این حجمِ صداییی بدر 

 بودنویدی ، اره آواز شاد فوّ

 خاموش بر ماهیان کوچكِ   

 ، و ماهیان کوچك

 ،شادیه ب وج راهر م

 در جستجوی آب تازه

 …افشاندند ها پولك                         

 و رقص کنان 

 ق با نقره های معلّ

 شعرِ امید و پیروزی می خواندند.

 ذوق طالیی ماهیها

 .ی شدسردیأس سیاه  

 حوض بود آب سبز هماناره، فوّ

 1329پاییز 
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 طبيعت جاندار

 ،پرندهترین سرکش

 امدر د          

 ترین استآرام و رام

 صیاد،

 نازد به خنجرش می          

 ی کوچكو پرنده

 .به بالش          

 است .پرواز  ینشانه، بال خونین 

  

 گره و گردن تهاجمدر 

 آزمایدها را میای ریسمانوندهج          

 دهانشگنجی در میان با   

 وآفتابی میان دندانهایش پنهان

  

 اسب سیاه

 تکاند،ش را میعضالت   

 از خستگی          

 دیوارهای بلند.شود به و خیره می

 ... با خستگی          

 دیوارها
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 …به آسمان روانند

 ، ر آبتصوّ

 . کندتر میتشنه را تشنه

 حصارآن سوی 

 ... پایی صدای          

 ؟ دانداسم شب را میکسی              

*** 

 د،منقار دار های که نامه بپرنده

 خبر استاز مضمون نامه بی          

 مرگ برادر،ی غمنامه 

 . در گلوی هدهد خشکیده است          

 و گوسفندان،

 مهربانی چوپانان را             

 خواهند گرفت .هرگز جدّی ن          

*** 

 سوزانددلی را می، داغی 

 و فصلها،

 عبوری طوالنی دارند،          

 های همیشهبر شانه                                         

 

 این طبیعت جاندار.و آری، 

 1365پاییز 
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 زيباترين سرود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پیری« بایدِ »های در کوچه

 زیباترین سرود:

                                     

 مردی ی نانهلبخند غمگِ

 بود. های کودکی خوددر کوچه

 

 1365پاییز 
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 دنش

 

 

 

 

 

 کنار ساحل، موجی

 ایستاد و گفت:   

 آبی، های خالیدر عرصه» -

 تا کی رفتن؟   

 رفتن به ناگزیر   

 «بودن» های گرم ساحلِ شن

 طاغی را موج بلندِ

 در خود کشید و فرو برد

 .و موج مُرد

 .…لختی گذشت 

 را ساحلموجی بلند آمد و 

 با خود برد.

 

 1365پاییز 
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 بهار

 

 زردی

 گذرا است،         

 کوت را س

 شکندی سبز میهمهمه

 و ضربان قلب پرنده.

  

 آبیِ سیرِ آسمان

 نارنجیِ همیشه بهاری و شعله                  

 پایان خواب زمستانی 

 

 رودی،

 با کرشمه و نرمی  

 در آغوش گرم دشت

 پیچدمی

 و کژدُمی ،

 بر تخته سنگی کبود

 فروشد.به آفتاب کبر می   

 

 1365بهار 



61 

 

 سليم ت

 

 

 

 

 

 دلتنگی ، ه یدر انحنای کوچ

 مردی                                                       

 شوددر حجم استخوانی خود هضم می

 و سطح مهربانی پیشانیش 

 زخمی کُهنه ، ه ی بوت -از خار

 داردچینی عمیق بر می

 

 دلتنگی ه یدر انحنای کوچ

 تسلیم  ه یدر جانپناه کوچ

 مردی،

 آرام،              

 آرام،                    

 شود.پیر می                              
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 پندار

 

 

 

 

 

 

 

 

   ستا پندار من همیشه این بوده

 عاشق ،

 ماندهمیشه عاشق می

 حتی اگر که عشق ،

 سرابی باشد     

 عاشق ،

 ستعشق اصدای 

 از دور دستِ تنهایی.
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62 

 

 …اما نگفتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داشتپروانه را دوست می عطراو : گفتی که 

 ... عاشقی را محك بود

 

 او نظم را جستجو کرد: گفتی که 

 نرگس شرمدر البه الی ورقهای یك 

 در ابتدای بهار بنفشه

 بستر سرد یك برف یا

 یا یك گل یخ ...                         
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 دل خویش سرود از برایاو می: گفتی که 

 سبز یهچون رود در پیچ و خمهای یك درّ

 هد هد پیر، یهزنده بودن، زغمنام نوشت از سرِ و می

 ... در هجر تلخ برادر

 گفتی که او همچو گلهای وحشی،

 یدیازین خاک رو                           

 . و خویشتن را بر این خاک بخشید

 

 ،که او اما نگفتی

 شسبا شروع تپشهای زنگ کال

 دلش در قفس                           

 جست و خیزی نهان داشت.

 

 عاشقو نگفتی که این مرغ 

 ت.کجا آشیان داش                           

 

 

 

 

 1353پاییز 

 مهربانی شاخكهاز ا

 تازدمی یسبز از کدام سو
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 از کدام سوی؟      

 

 یخهای منجمد عشق

 شودآب می ، در رگهای خاطره

 ین فریاد گل وحشیو جسورتر

 نوازدیال بلند باران را می

 ای چکاوکهای لبخند! ،آه

 های بلند ابربر شاخه      

 .... در فصلِ خوبِ درخت و پرنده      

 

 در فصل خوبِ درخت و پرنده

 مهای آبی شعرجستی زنید رویِ صورتِ پروانه

 وقتی که شاخکها،

 ندواترمهربانی می      

 و چهرة بنفشه

 از آشتی استپر       

 

 ی پرنده فروردینآ

 تازدسبز از کدام سو می

 گویی.که از زمستان نمی      

 1355زمستان 

 ... هرگز نبينم، آه
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1-   

 نشنیده بودم

 هرگز              

 عاشق پیر شود             

 های سبز عاطفه،و شاخه

 روزی              

 بی نغمة چکاوک و قمری

 ر شود.آرامگاه مرغك شبگی

 

 نشنیده بودم

                هرگز              

 در عشق،

 فصلی بنام پاییز،

 هم هست.
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5- 

 موالی عشق

 ر فصلادر رهگذ

 هایش را، اوراق عاطفه

 سپردبه پاییز می

 ادببا دستهای پر از 

 باد در اهتزاز              

 

 آه ،هرگز نبینم

 موالی عشق را

 در انتهای راه

 و همراه. بی یار و یاور

 نشنیده بودم

 هرگز              

 . شق پیر شوداع   

 

 

 

 

 

 1355پاییز 
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 سفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریکی،،تاریکی

 جاده، جاده، جاده

 رفتن، رفتن، رفتن

 ج و مرطوب،زل سیاهیِ

 کشدخاک را ناخن می تنِ   

 و شب،

 سنگین تر از سنگسار

 بر دوش خاک.   
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 صدای پایی 

 هابر سنگفرش ثانیه

 ...... تیك تاک تیك تاک   

 شودکسی به جلو رانده می

 شودکسی به باد سپرده می

 تنهای تنها

 

 شکل می بندد . ای بر خطینقطه

 متولد می شود،مرگی 

 . آغازی پایانِ

 رفتن 

 رفتن                                            

 رفتن

 کودکی بر سنگفرش جاده،

   سر به هواست  

 شکندرا می سکون قانونِ

 شودها جابجا میحیرتی در چشم

 ،ها الالیی

 دهد.ها کوچ میها را به سرزمین خوابچشم 
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 شوند.کودکان، در خواب بزرگ می

 اندیشند.کودکان، در خواب به فردا نمی

 فردا تمام شدنی است.         

 

 . خوردفسونگری در آغوش شب پیچ و تاب میامار 

 -جاده

 -جاده 

 -جاده  

 جادّه، تاریکی، چراغ

 خیابانچراغ، چراغ، 

 کند.ها طلوع میکهکشان چراغ

 راغ، چراغ، چراغچ

 تمام شهر، با چراغ نقطه چین شده است.

 کسی در راه است.

 برد.کسی جوانی خود را به بازار می

 کسی که مثل همه است.

 انتظار صف طویل درخشانِ

 هاجود دائمی فوّارهس

 ها در آبشکوه بارش نورانی چراغ
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 آید.کسی می

 آید که مثل همه استکسی می

 .زندو مثل یك غریزه به هر چیز لبخند می

 چراغ،

 چراغ، 

 چراغ  

 خیابان، چراغ باران است فکرتمام 

 و روشنی در شهر چادر زده.

 کند.عبوسی کمین می شب در انزوایِ

 و از شادی در نگاه گلها.

 شیرین و پرطراوت شبنم، ه یصدای خند

 شکند.سکوت را می     

 

 مردی با چراغ 

 جلودار فصل دیگری 

 راند.ها پیش میهودجی بر سنگ فرش ثانیه

 .دمی شواش پنهان زنی در خنده

 شود.ای بسته میدر زِهدان زمین نطفه

 خوردعشق و تفاهم به هم گره می

 شود.و هوا گرمتر می    
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 زمین پر از ستاره است.

 اردباز آسمان، چراغ می

 ها،و از لب

 دوست داشتن

 دیروز مرده است 

  . فردا تمام شدنی                            

 نخواهد نشست. چادری به خاک داگر طوفان بگذار

 هابر سنگ فرش ثانیه

 .می کندرا احساس  نکسی وزن بود

 چراغ،

 خیابان، 

 ،خیابان   

 تاریکی،   

 جادّه، 

 جادّه  

 رفتن، 

 رفتن،

 خستگی، 

 رفتن   
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 ها،بر سنگ فرش ثانیه

 کسی رؤیای شهر چراغ باران را دیده است.  

 افتادن را بیدار است، ه یدرّ هراسِ امّا

 در فصل ناتوانی پاها.     

 آنجا که باید

 باید، جاده در سیاهی شب گم شود

 بوده است. یزوو فکر کند که ر

 ها،بر سنگ فرش ثانیه

 قطره اشکی،   

 رداگذای میا نقطهپایان راه ر    

 .جلو می رود خالیو جاده، در سیاهی 

 

 تاریکی،

 تاریکی، 

 تاریکی،  

 تاریکی،

 تاریکی، 

 تاریکی  

 

  

 1355زمستان 
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 مثل هميشه

 در امتداد درّه سرسبز

 شودصبح از گلوی رودخانه سرازیر می

 شوید.و خواب پر مالل دهکده را می

 صبح دست نسیم

 گرد بلوغ را 

 لك غنچه، پشت پ بر  

 .می پاشد    

 بانوی گل به طنّازی، با لبخند

 شکوفد.غنچه می از   

 آوازهای زرد قناریها،

 پر ضرب             

 بارد.بر بام باغ می

 شود.و باغ پر از روز می

 جفتی در آشیانه 

 نشستهبر تخم انتظار                      

 «بودن» 

 دوباره دوباره معنی خواهد شد

 شودگلوی رودخانه سرازیر می صبح از

 شاد. همیشه مثل    

 1355بهار 
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 زِمزِمه

 مثل حُباب ،

 تاب و پر شتاب ،که بی 

 کند بر آبسفر می  

 گذر کردی

 چون آذرخش ،

 وار ،که طاوس  

 شایدگچتر    

  آبی و بنفش ،سبز                                            

 ش به باد.ند در آتش و خاکسترزپَرپَر 

 خطر کردی

 

 مثل شهاب ،

 مهتاب ی در باغ پر شکوفه

 در خلوت غریب و فراموش

 سفر کردی

 

 اینك

 های اشكقندیل

 پیراهن بر مخمل سیاهِ

 و باز

 از نو

 شبی که صبح ندارد 

 1355 تابستان
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 الل هام

 

 

 

 

1 –  

 پیر،ی بر شاخه 

 خسته بال  ه یدو پرند

 ها را پرواز دادندجوجه

 یزینه جست و خ

 نه جستجویی

 چشمانشانای در بهت شیشه

 ...عبور در پائیز 

 

 اتاق ی در گوشه 

 دو خسته پیِر گران سال

 ی چوبیبر صندلیهای کهنه

 نمایشی بر صفحه 

 جوجه هابه جست و خیز 

 اندخیره شده
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 اما ، گریمیکنار یکد

 زنیتو در خیال قدم می

 شعر.و من در   

 

 دستم را محکم بگیر

 تر ویآن س

 قایق شعرم،

 . منتظرتوست  

 

3-  

 پیر درخت 

 برف را به تماشا       

 گذاشته است.                       

 چشم انداز پنجره 

 ی سیاه دو نقطه

 در دشت سپید پوش

 کاود،که خاک را می

 .ایبه خاطر دانه                            

 ایجوانه

 بر شاخه
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 شکل می گیرد 

 جاقو فروغ  ا

 به چشمان پیرمرد

 . خزدمی  

 

 5 –  

 گرمت ه یکای سیندر نازُ

 با غم چگونه سرخواهی کرد؟

 که وقتی

 سفر می کندعشق 

 و غم،

 ماند.غریب می 

 با تو   

 تنها،

 تنها، 

 تنها،  

  قربانی بزرگ

 طلبد عشقمی  

 !قربانی بزرگ

 فانوس را مراقبت کن

 شب،

 هد بود.ماندنی خوا                       
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2 –  

 های فصلبر جای پای تو در جاده

 ،چشمی چکید

 خونین گلوی باد

 باران قار قار کالغان

 سراید،پائیز می

 شعر بلند رنگارنگش را.

 رهای زنجَو جان شیشه

 های بی انتهای وزغو سوگنامه

  . در ماندگاری مانداب

 

 بر جای پای تو چشمی چکید

  . نه اشکی

 

6-   

 یك آینه،

 دانِ غبارآلوددو شمع

 یك عشق. یی تباهته ماندهِ

 

 

 هایانلیك شب تأللو بر
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 یك عمر

 یك دل ی غباریآینه

 

 زنگاری

 ته مانده تباهیِ یك عشق

 در بهت 

 در سکوت ،

 شود.می تار
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 پرچم ملل بر 

 نقش سپید پنج کبوترِ در خون

 بال و پر بی

 در اهتزازند               

 للبر پرچم م

 در سرزمین آتش و آژیر

 مرگ صدای کبوتر.

 

 1356پاییز 
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 فراق
 

 سـوزدتـن مـن از تـبِ تندِ فـراق می

 سوزددل مـن از عطـش ِاشـتیـاق می
 

 پـرسـتوان ِمهـاجر یـکی یـکی رفتند

 سـوزددر آشـیانـه، دلـی از فـراق می
 

 نـاز ه یدپـروازِ آن پـرن ه یبیاد سایـ

 سوزدو رواق می سـرای و گنبـد و برج
 

 به جـای مانده از او کهنه قاب تصویری

 ســوزدز دیدنـش دل سـردِ  اتاق  می
 

 مهی که عزم سفر کـرد و از دیار بریـد 
 سـوزدز شــب رهید ولی در محاق می

 

 همیشـه آتش مهرش به دل دهد گرمی

 ســوزداگر چه سـینه از این اتفاق می
 

 پیغام: ز پـیر حادثـه آنك رســید این

 –که از لهیب کالمش ، نفاق میسـوزد -
 

 زِ زَمهـریـرِ  زمسـتان و تنـدیِ بـهمن

 سوزدمترس ، تا که تو را این اجـاق می

 1365زمستان 
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 بيا و مرحمتی....
 

 ،نو شده یـادی از ایـن  اسیـر  بیـار بهار

 عالج  درد مـرا چـاره ای  ز  پیـر  بیــار

 عشـقگلشن هبوزدنسیمی دوستکوی  ز

 صبا مرا   نفحاتی ز کــوی  میــر بیــار 

 شکندمیعهدخویشگلکه،ستا حکمتیچه

 ارـاشارتـی تــو از آن پیر خوش ضمیر بی

 نامـردمی به خویـش گرفت ی زمانه چهره

 حقیقتــی تو  از آن صورت منیـر بیــار

 دلم گرفته از ایــن روبهانِ مکر و فریـب

 شه،یك دوشیــر بیـاربه شادمانی این بی

 زبرّه های رشـادت بــه دشت روز بگــو

 به گوش من خبــر از مرگ گرگ پیر  بیار

 هالک بارش مهرش نشستـه ایم  به خاک

 ابری بر ایــن  کویـر  بیـاری ه عبور سایـ

 سوختخواهیکهاش،مرودرپیمگوکهجانبه

 به لطف خویـش تو جان را تنـی اثیر بیار

 تــر شـد از تحــمل دل زونغم زمانـه ف

 ها میِ دلیر بیـــار به جنــگ لشـکر غم

 سر ی ست در سراچه ا اگر چه عقل چراغی

 کنون تو مرحمتی ، عقل را بـه زیر بیــار

 1352بهار 
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 پُر رمز و عاشقانه 

 های گرم عطوفتدر جاده

 مأمنِ امین رفاقت تا

 شناسد.پا خستگی نمی

 شتابدتاب میبی

 هراسد.میوقفه بی
 

 قراری دارد بسیاردل، بی

 …پا ناتوانی 

 تردید ی از تنگنای کوچه

 باز رفاقتتا دشتهای 

 یك گام آهوانه بردار.
 

   بسیار قراری دارددل بی

 آن کوه دندان تیز در کمرکش 

 خمیازه می کشد 

 بی هیچ حُرمتی 
 

 بی راهه را ببین

 گامی شگفت و آهوانه بردار 

 پر رمز و عاشقانه 

 ر دشت انتظارد

 1351پاییز 
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 در باغ

 

 

 

 

 

 

 

 هان ، ای درخت پیر! -

 روزی تو هم به تارک ِاین آسمان ژرف

 در اوجِ افتخار ،

 سرِ خویش سوده ای                    

 با دستهای سبز پُر از میوه های سرخ

 اعجابِ چشمِ خواهشِ هر باغ بوده ای

 

 اکنون که پشت خم شده و دستها تهی است

 یوه بر کف و نه سایه سار نرمنه م

 انگار در میان درختان نبوده ای

 انگار در میان درختان نبوده ای!

 

 1351زمستان 



84 

 

 شكنيمهرگز نمی
 خواست می

 ایستاده بمیریم  
 .ایستاده 

 ره و تبرشبا داس و دَ
 هر بیگاه   

 می چید های سبز و جوان راسر شاخه
 شاید که ایستاده بمیریم

 
 ان ،ما راست قامت

 چون سرو در مسیر طوفان   
 سرافرازسرسبز و شاد و 

 یم ولیك نیفتادیم.دشخم می 
 در آغاز هر بهار یأس سیاه او

 های جوان امید ماست.نورسته شاخه 
 چتر بزرگ مخملیِ گل ، نشان فتح.

 هر غنچه ،
 آتشی به خرمن سرمای جان ماست. 

 ما ،
 ایم.ایستاده

 با چتر سبز و پر گل اُمید
 ون سروهای شاد کهنسالچ 

 شویم در طوفان،خم می
 شکنیم.امّا نمی              

 ای جان!                                                   
 1353 زمستان                                                       
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 نيرنگ

 

 

 

 

 

 ،کوتاه 

  مثل آه        

 . ینهیبر آ                           

 اساطیرشهر و همنشینی با ساکنان 

 باری

 ... ستا تمام واقعه این

 خاکستری گذر کن. ه یآرام از کران

 

 ،نیرنگ

 شوداز جان پاک تو آغاز می

 پریشانت زلفان مشك فام

 کندبر بال باد ، سفر می

 بر یال باران .

 هادر سرزمین آبی

 شویبرف آب می انندم
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 بخار ، مثل قطره و 

 ا خوابگاه خورشیدت

 خاکستری گذر کن. ه یآرام از کران

 غروب ، رنگ

 های تو پیمان بسته است.هبا طرّ  

 آتش ه یآرام از کران

 آرام از خاکستر 

 ، بگذرلتنگید ه یآرام از کران  

 خورشید 

 ، به خون شقایق شده است. روزنی

 ،نقره فاممهتاب 

 ها زندانی است.ماهی رخوتدر خواب  

 و باد 

 برد.نام تو را به شهر اساطیر می

 

 آنك تویی فقط تو                                                 

 خاکستری گذر کن. ه یآرام از کران

 چون آه ،

 کوتاه 

 

 1353 زمستان
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 تراود لبخند وقتی كه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در نرم خواب رهایی

 آرام و خوش خرام 

 بر چشم من نشست و

 لب از لب گشود و گفت :                             

 ی هر باز،در پشت چهره -»

 یك باز است                                     

 ی هر آهو، یك آهو در پشت چهره

 ی گرگ است یك گرگ پشت چهره

 آواز در گلوی تیهو ،
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 باران در تصوّر ابرست

 دریا در خیال باران 

 رویش در نهاد دانه 

 در صدای بهاران.  سبزینه

 مگر که لبخند، -گفتم : 

 ی انسان زیبا نیست؟در طرح چهره

 گفتا :

 در آن نهانِ نهانگاه  -

 در پشت آن نگاه 

 گذرد ای مرد ؟ چه می            

 اهریمن یا  اهورا ؟

 ویرانی یا پناه ؟ 

  

 این گفت و رفت به ناگاه

 من ماندم و پگاه 

 بیگانه گشت خواب 

 خورشید ،

 ام خالی چشمانم راج

 پُر کرد از آفتاب       

   

 1355بهار   
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 غمگين

 

 

 

 آمدن،

 موهبتی نبود         

 گونه که رفتنآن                            

 مصیبتی نه.                                                       

 پرواز،

 بنددها آنرا مرز میدر قفسی که میله        

 دست حقیری که ،و 

 با فنجانك آب و ارزن،                 

 روزیِ ناچار را                                                          

 به منت آالید؛                                                                                      

                                                                                                                       

 مباد!

                                                                                                                                

 مباد!

 آی

 ی غمگینای پرنده        

 «بودن » ه ک



91 

 

 ،تو را عقوبت است        

 ،تهمت است        

 -جانکاه و گزنده  -                          

 ، برجانی که هرگز ندانست

 چرا قفس

 چرا دیوار

  

 شد اگر  آه ، چه می

 پرگشوده ، می کردی پرواز                  

 دادی ،و سر می

 هر کجا ،

 هر وقت 

 آواز ...

 نه، 

 «دن بو» 

 ای بود بهانه      

 فریبنده                 

 ، تا خالی نماند قفس                       

 از آواز            

 از پرنده .                                                        

 1355زمستان   
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 قرنی جديد چنبره زد بر خاك

 سبزِ بهار و سرخی تابستان 

 یزپایربایی بر اسب که

 تقویم ،ی در برگهای کهنه  

 گم شدند                              

 قرنی جدید چنبره زد بر خاک.

 جانِ سخت دیو سپید بهمنِ

 ،از قله

 سوی درّه ،         

 سرازیر شد .                      

 ی خورشیددرآتش شکفته

 دود سپید اسفند

 با عطر سبز عید.

 ی پرندههاغوغای جوجه

 ی بهار .بر شاخه

 در قلعه رفت زمستان .

 تقویم ،

 کهنه گشت و عوض می شود

 بی آنکه کاری ....

  

 در رود ،

 ی آب  گیسوانِ بافته       
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 ی تکرارنهیدر پیچ و تاب آ

 بر دوش موجهای روان

 پیش می رود.                                   
 

 خورشید در زاللی اردیبهشت 

 کند. تنی میآب                                 

 حرف بهار ،

 شنیدن دارد            

 امسال ،

 سال دیگری خواهد شد، آیا؟         
  

 ماند خرداد، با بهار نمی

 از تیر تا اَمرداد    

 بودن چقدر کوتاهست

 آبان به مهربانی مهر است 

 دی مثل پیرمردی غمگین ،

 در خود خزیده و مبهوت .

 فکر بهارهای گذشته ،

 رؤیای کوچکش را ،        

 کند.آلود میمه                 
  

 دیو سپید بهمن

 شودها میتا عمق درّه ر
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 خورشید ی لبخند زیرکانه 

 از زیر چارقد ابر 

 پیروزی بهار 

  

 از بیم چشم زخم ،

 برند. اسفند را به منقل خورشید می

 خورد تقویم هر روز ورق می

 جدید چنبره زده بر خاک.سالی 

 آنکه کاری...... بی

  

 تاریخ ی زده غول شگفت و یخ

 در غارهای تیره و پیچاپیچ ،

 شود زنجیر می

 قرنی جدید

 چنبره زد بر خاک،           

 زخمی عمیق بر تن احساس.

 انسان هنوز تنها مانده.

 خورد تقویم و باز ورق می

 آنکه کاری.....بی

 

 میالد 5777سال 
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 فاصلهوتاه ترين ك

 

 

 

 

 ها ،آینه

 مایند.نُتمام زیبایی را نمی

 در سطح ،

 گنجد.حجم نمی

 ین هندسه اقلیدسی را بگذار. یآ

 های طالیی ،از قاب

 بیرون خیز   

 حجم قشنگ زیبایی را ،

 ای مکن ،زندانی قفس شیشه

 شودهستی ، میان دست تو بیدار می

 ی زیباییحیات و جلوه شورِ

 شوند پدیداردر حجم می

 زندان و 

 قاب و  

 تابوت  

 زیبایی ندارند. ه یجایی میان هندس
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 از قابهای طالیی ،

 بیرون خیز  

 های بلند و سرختا ارتفاع عاطفه

 فواره وار ،

 فوران کن  

 با خط منحنی.

 

 هستی میانِ دست تو بی تاب است

 ثابت کن رسایتبا دستهای 

 فاصله کوتاهترینِ

 میان دو نقطه ، 

 دو قلب                           

 .خطِ منحنی استیك 

 فواره ها چه راه درازی را می پیمایند.

  

  تعجب  اقلیدسی کنار حوضِ

 لبخند می زند.                  

 کند.هستی میان چشم تو مستی می

 1355زمستان 

 1353دی ماه 
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 مراسم

 های برلیان زنجیر

 یملبر گردن اطاعت و تس

 وس را خوشبختی عر

 کشند.فریاد می

 تاالر در هجوم تب چلچراغها

 .سوزدمی                                                
 

 بی تاب نوازدارکستر می
 

    دلیلغمهای بی

   افسوسهای کهنه

   های فردادلواپسی

   لبخندهای کم رنگ 

 شمع چندینی شکیب شعله در رقص بی
  

 ی سپیدر جامهب

 اغ اشكدو چلچر

 از چشم تا زمین 

 شدبافته می
 

 ، دخترهرگز دلش را در سینه

 ، نفشرده بودتنگاین گونه  

 1352 بهار
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 دانست ... اگر فرهاد می

 

 حجمِ کبود و غمگین! 

 آتشفشانِ دربرف !

 خاموش  

 یِ در جوشیِ هزار سالهخفته

 از درون 

 مفتونِ خوابهایِ طالیی !

 بر بالِ ابرها !   

 زلزله ای سیلی   حتی دریغِ

 کوه سکوتِ سنگین!

 حرفی                                    

 پیامی                                            

 کاری.                                                         

  

 در آسمانِ کوتاه

 ی کوچكپرواز بی بدیل پرنده

 و خونچکانِ نی لبكِ باد

 در رویش مداوم  تاوَلها

 بر خاک   

 و پلکان سنگی تاریخ.
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 بر پلکانِ سکوت

 نستعلیقِ شکسته بازوان کیست

 ی ناخوانا.بر سنگ نوشته 

 ی غمگینتا آن پرنده

 خونین گلوی خویش بخواند

 های خاموشدر گوش درّه

 

 بندد در سنگگرچه دلی نقش نمی

 و هیچکس

 ای نیستدر جستجوی گمشده

 ار می کند سکوت می روید . تا چشم ک
 

 هیهات !

 فرهاد اگر که می دانست

 نوشت بر سنگ خود نمی

 اش را آن دستهای خسته

 وعشق

 1* نامی غریب می ماند در هستی.

 1352زمستان 

                                                           
بیستون را عشق َکند »اشاره است به این سخن مردمی  *

 «نه فرهاد
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 نقد معرفت     
 

 آنـانـکه نقد معرفتـت را به جان خـرند
 بـا رمـز و راز صـحبـت تـو آشـناتـرند

 

 وزان چو می کنیخورشید مهر خویش فر
 دلهــای ما به آتــش و نــورش منوّرند

 

 بشکن حجاب و یوسف ِحسنت ز در درآر
 تا کشــتگانِ غمــزة تـو ، جامه بر درند

 

 با کانِ حسـنِ خویش بیا سـوی عاشقان
 بـرنـدکانان به گنجِ سـینه تـو ره نـمی

 

 مـا را طـریق، عاشـقی و مهرورزی است 
 برند ون بهـره میعشـاق از جهـانِ جنـ

 

 ست ا سوز و گداز عشق فقط در نهان خوش
 نشـین دام گســترنداین صـوفیـانِ راه

 

 مســتانه در خیال تو ما غرقه می شویـم 
 بـرنـد عشـاق زین طریق به معشـوق ره 

 

 جـانـا کجـا که قدر تو معلوم کس شـود 
 تا سـفلگـان هـرزه دلیلنـد و سـرورند  

 

 1365پاییز 
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 شوق ديدار 
 

 دوش از نقـش رخـش در دل خیالی داشتم 

 با خود از سـوز نهانـم وصـفِ حالی داشتم 
 

 عمر کردم چو شمع از فرصت کوتاه گریه می

 رو پروانه ی خوش خط و خالی داشـتمپـیش 
 

 گفتـم : ای زیبـایـی پـرواز را تـمثیـل ، تو

 کاش در این سـوختن من هم مثالی داشتم
 

 آن دور گـردون گَردِ زیبـای طلبکاش در 

 روز و شـب با لطف دیدارش ، وصالی داشتم
 

 کاش همچـون طوطی طبع سـخن پرداز او

 م را من مجـالی داشـتما ـیقصه ی شـیدای
 

 کاش بـر هـر کـاروانـی در بیـابان عطش

 ای بودم، خنك آب زاللی داشـتمچشـمـه
 

 آرزویم پـر زدن در آســتان لطف اوسـت

 و پر بشکسـته ام ، ای کاش بالی داشتم بال
 

 گفت:ای گم کرده ره،شب رفت و وقت صبح شد

 وای من، در شـوق دیدارش چه حالی داشتم

 1355زمستان   
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 بمان هميشه چو خورشيد

 

 تقديم به بزرگ معلّمان انسان 

 

 

 

 فهمی هـا را چه خوب میزبـان عـاطفه 

 هـا را چه خوب می فهمی جهـان رابطه 

 

 گـرچـه طـاقت تـاریخ  در تـوان داری ا

 فهمیهـا را چـه خوب میعبـور ثـانیه 

 

 افق به صبح نگـاهت همیشـه آرام است

 فهمی                 هـا را چـه خوب میحدوث حادثـه 

 

 بخشیچو سـرو، سایه ی خود را به باغ می

 فهمـیرا چه خوب  می« ما»و « من»تفاوت 

 

 فـریاد تـلخ دورانـیدرون کوچـه ، تـو 

 فهمیهـا را چه خوب میسـکوت پنجره 
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 به فصلِ سـردِ جدایی، تـو حلقه ی وصلی

 فهمیهـا را چـه خـوب میظهور فاصله

 

 بـه شـب نشـسته و کـردار روز را داری

 فهمیهـا را چه خـوب می زوال شـائـبه

 

 پــر از عطـوفـتِ سـبزِ نگـاهِ دهقـانی

 فهمیا را چه خوب میهصفـایِ دهکـده

 

 تـو  بـر بلنـدتـرین قلّـه آشـیان داری

 فهمیهـا را چـه خوب مینیـازِ بـادیـه

 

 تـو بـر فـراز زمـان، خانـه ات بنا کردی

 فهمیهـا را چه خـوب میمـدار عقربـه

 

 گیردچراغِ جان ، شـرف از دانـش تو می

 فهمیها را چه خوب میخلوص ِ مدرسـه

 

 دریغ بتابه چو خورشیدو بیبمان همیش

 فهمیهـا را چه خوب میکه سـرّ ِ آینـه 

 1352پاییز 
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 صد افسوس

 

 به دیده گر که تمنّای دیدنت بودی

 به دل همیشه هوای رمیدنت بودی
 

 غمین صدای کمك خواهی دل ما را 

 کجا تحمل تاب شنیـدنت بــودی
 

 شد اگر نجات زورق گم گشته را چه می

 ـال وزیدنـت بودینسیــم وار خیـ
 

 بستی لبم، چرا به ظرافت چو غنچه می

 مگر به دل ، هوس غنچه چیدنت بودی
 

 حباب دل به تو دادیم و حیف چون خنجر

 به سر همیشه خیــال دریدنـت بودی
 

 به راه عشق نهادی تو پای صد افسوس

 نه پایِ رفت و نه بـالِ پریدنـت بـودی
 

 ـرتـوان زندگیم بود، بعـد مـردن اگ

 خـدا صفت، هـوس آفریدنـت بـودی

 1356زمستان 
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 وجودي خوش بود نقش عشق به ميخانه 
 

 

 رود زسـر و مهرت از دلم فکرت نمی

 در دشت مهربانی تـو پای در گــلم

 از حضوررفتن یاودوستکویبهماندن

 در گیرودار عمر همین بـوده مشکلم

 شکرِ خدای را کـه ز دریای سهمگین

 ست گوهر مهر تو حاصلمگردیــده ا

 زدستدهم را میار شوم،حضورتوموج

 افتاده ساحلممانـم اگر بـه جای، که

 لطف تـو راه بود ه یما را کجا به عرص

 گــر رهنمود عشق نبــودی مقابلم

 پر خطرستطریقیعشق،طریقگفتی

 دیوانه ام چــه فایـده از پنـدعاقلم

 آن رسیدای شبچراغ عالم جان، وقت

 حمایلمچند چون چراغ ره، آیــییک

 تو نوشخند خنده ی مهری به چهرخاک

 محملممن چون غبار سرد، نشسته به

 مستت کنم به مهر و زپایت در افکنم

 دلــم ی گر پا نهی ز لطف بـه میخانـه

 1355بهار  
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 جستجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زنـد در هوایش بـاز دل پرمی

 زنـد بر درو دیوار شب، سر می

 

 دشجوش کرده و می گمیوسفی

 زند هر خانه را سرمیدر به در،

 

 اوبـویجستجویدرگمشده ،

 زند مییك، دربهها را یكخانه
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 آتـش این دوری نا خواستـه

 زنـد برجانم اخگرمیروز وشب

 

 بودخوکردهبرغمشروزیکهدل

 زنـد دیگر میآهنگ این زمان

 

 یاد ایـام خـوش دلدادگــی 

 دزنـ بر میبر مشامم عطر دل

 

 شا یدایشیهمچو حافظ،حالت 

 زند م را ، مُهِر بـاور میا هستی

 

 فیض دیدار رخش بر هر دلی

 زندنکهتی از آب کوثــر می 

 

 گیرد قراردگر درتن نمیجان

 زنـد بهر دیدارش دلم پـر می

 

 در، منتظربربر ره، گوشچشم

 زند میکی به من سراین مسافر

 1355تابستان 
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 رود اين... به باد می

 ببین که چترِ گل آماج سیلی باد است

 ببین که بلبل عاشق به دامِ صیّاد است

 ببین که الله و سنبل، بنفشه و نرگـس

 ز خشمِ نا حقِ طوفان، به چنگ جلّاد است

 نِگـر کـه قـامتِ سرو  و صنوبـر آزاد

 شکسته از تبرِ خشم و جور و بیداد است

 کنبه بیستون چو گذر می کنی تأمل 

 ارت و رمزی ز عشق فرهاد استشکه این ا

 حضور گل به بهاران برای جلوگری است

 اگرچه باغ از این پرده افکنی شاد است

 به راه عشق،  نهادی چو  پای، سر بگذار

 که جان عاشق، از این سرگذاشتن شاد است

 رّ و جاه و جاللفاد می رود این کرّ و به ب

 ستبه یاد، این سخنم از بزرگ استاد ا

 غـالم همت آنـم که زیـر چرخ کبـود 

 5زهر چه رنـگِ تعلق پذیرد آزاد اسـت

 

 

                                                           
 حافظ- 2



118 

 

 چند رباعی

 

 شده ست بر سردی دی، بهار پیروز 

 ستافروزشدهدل شادورخسارزمین

 یـسبزه و گل یعن  آب و ی مجموعه

 شده ست  برخیز بیا ، که عید نوروز

 

 روـب  ارــمهرِ یار هشی ه یدر کوچ

 روـب  دارــنگار بیدر خواب خوش 

 ران راــرد پیــبازار جهان نمی خ

 روــازار بــب  تا هست جوانیت به

 

 افسردیمچنینکاینگذشتبرماچه

 ردیمــُدر موسم زندگی به ناگه م

 د را تحمل کردیمــای شدیـسرم

 ود  پژمردیمـهنگام شکوفیدن خ

 

 سرخه همچون گلـآمد به برم شکفت

 سرخ گل اسرار نهان شنفته همچون 

 و، گفتا:ــرار نهان گــگفتم که ز اس

 سرخ همچون گل،من نهفته ی هدر خند
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 شوند  دارـبزن به دف که بی جانانه

 ار شوندـبکوب پا که هشی مستانه

 برخیزند  جا این خیل خمود، اگر ز

 وندــاه ، آوار شـشب سی جانِ بر 

 

 ردمـک یـمستانه ز کوی تو گذر م

 ردمـکیـنظر م عاشقانی بر کُشته 

 بود کشتگان غایبیك کشته میان

 ردمـکسفرمی تنخویشی با کشته 

 

 صد شکر که عمر آدمی کوتاه است 

 وین توسن تیز پای، پا در چاه است

 صد سال اگر به عمرش افزوده شود 

 ر راه استــد و اسیـود نیابــمقص

 

 ادیــافت اد من ـیك روز اگر به ی

 ن دادیاـف چه آسکبینی که مرا ز

 ك ـفل اندوه مبر به دل که در دور 

 یداـی غیراز هچیزی ز کسی نماند


