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 ریشه در خاک و دل دریائی و رو سوی سپهر

 سروده ها

 دفتر شمارهء یک

 
 

افسانه بهار: نویسنده  

و هشتاد و هشت زمستان هزار و سیصد: آغاز دفتر  

هشتاد و نه یصدوهفتم آذرماه هزارو س :تاریخ آخرین نوشته     
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 فهرست 
 ای مهربان ٤
 عشق در اّولین نگاه ٥

 شید اگر که بردمد ۶

 شیرزن  ۷

(یک ) برگرد یبه زندگ ۱٠   

(دو) برگرد یبه زندگ ۱۱  

بهار یشوازبه پ ۱۱  

یواش یواش یادبهار م ۱٤  

 آزاده باش ۱٦
۱۷ » آفتاب یلآفتاب آمد دل « 

یرانخاطرات ا ۱۱  

   تمّنا ۱١
با بهار یسخن ۱٠  

 چنار و مرغکان مهاجر ۱٣

یدوراه ۱٥  

یدغسل تعم ۱۷  

یمده دیونقلبهامان را به هم پ ۱۱  

 مسافر ۱١

یخاطرات بچگ ٣۱  

نشانه ها(: یک)روشن فردا  یهسوغات سفر به سا ٣۱  

االهه(:دو)سوغات سفر به سایه روشن فردا  ٣٤  

 همسفر ٣٥

 راز آشکار ٣۱

یوستهبهم پ یسروده ها ٣١  
نور یدانه ها ٤۱  
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یماس یدهءسپ یشوازبه پ ٤٤  

یابلحظه ها را در  ٤٥  

 آب ٤١
تهران باران  در ٥۱  

یلکوچهء گال ٥۱  

 پل ٥٣
یددر تبع یعاشق ٥٤  

ی در چه فکر  ٥٥  

» شتابان؟ ینبه کجا چن«  ٥٦  

یفروزیمب یچراغ ٥۷  
 در کنار تو ٥۱

 

وشتاربا خوانندهء ارجمند این نسخنی   

پرندگان رها آزادانه می آیند، . در باغچهء روبروی پنجره کاسهء آبی گذاشته ام و ظرفی پر از دانه
و من با خود می گویم که . نه بر می چینند، آب تنی می کنند، جرعه ای می نوشند و پر می کشنددا

امید آن دارم . آنها همانطوریکه دل مرا شاد می کنند شاید بتوانند دل بینندهء دیگری را نوازش دهند
. سروده هایم مانند این پرندگاِن آزاد باشند که  
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 ای مهربان
 لب تشنه ای بودم خسته

 بر لب چشمه ای مرا نشاندی

 از زالل و گوارا آبی سرشار

 ره گم کرده ای بودم نگران

 دستم را به مهربانی گرفتی

 فریادی بودم در گلو مانده

 با لطافت لبانم را از هم گشودی

 و به جای جیغی دلخراش

 گلواژه های محبت پر کشیدند

 عشق در وجودم در حال انفجار بود

مادرانهآرامش کردی، با نوازشی   

 نسیمی شد گرم و دلکش

 رو به سوی سرمازدگان گذاشت

 آیا می دانی که با من چه کرده ای؟

 ای مهربان

 ای همسفر

 ای ساربان

  !ای پر شرر

  [زمستان هزار و سیصدو هشتاد و هشت ] 
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 عشق در اّولین نگاه
 عشق در اّولین نگاه

 برایم افسانه ای بیش نبود

 پرفریب و دلنشین

یافتمتو را نجسته   

 زیر خرواری از درد بودی

 ولی به من چه مهربان لبخند زدی

 در زمستانی سرد

 صخره هائی یخ زده

 تو را احاطه کرده بودند

 ولی بی محابا

 گرمای وجودت را در من دمیدی

 عشق در اّولین نگاه را

 با تو زندگی کردم

۞۞۞ 

 

  [زمستان هزار و سیصدو هشتاد و هشت ] 
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 شید اگر که بردمد
  

همگان خطر کنم، بی تو سفر نمی کنم بی  

 آخر اگر جدا روم، طاقت ره نمی کنم

 چون مه من شدی دگر، فکر سحر نمی کنم

 شید اگر که بردمد، از تو حذر نمی کنم

 صاحب جان من شدی، جان که هدر نمی کنم

 شور تو در وجود من، ترک شرر نمی کنم

 آتشت ار نفس ُبرد، ناله به سر نمی کنم

می کشم، ترک وفا نمی کنمدست ز تو ن  

 روح توئی، من بدنم، این دو جدا نمی کنم

 از دل تو برون شوم؟ مرگ روا نمی کنم

۞۞۞ 
 

[زمستان هزار و سیصدو هشتاد و هشت ]   
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 شیرزن 
 

 لحظه ها در گذرند

   کوچه ها منتظرند

    چشمها رو به درند

 تا درآید شیرزنی

 بندها پاره کند                       

  پنجره بگشاید      

 آینه، پر ز غبار

   روی رخشنده کند

 دستها، مانده ز کار      

    قلبها، در آوار

     جنبشی اندازد

      طپشی چاره کند

 

 خنده بر لب آرد

   دیده ها پر ز سرور

     غم را آواره

      چهره ها تازه کند
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 شمعهائی که همه

    از تن تو، من و ما

شان                      مهرها در تن                

        باز با شعله عشق

        روشن، رخشنده کند              
      

 تار و پود عبثی

  که نشسته بیمار

   روی گلها بسیار

    همه را با نفسی،

      ز محبت سرشار

       با مروت پی کار،

    گره ها بگشاید       

      به سوئی اندازد

        گلها را ز کمند

 پاک آزاد کند                                  

 

 نفس باد صبا

   عطرآگین، مشکبار

     ز حالوت سرشار

      سوی یاران راند
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 بر سر کوی و گذر

    با بسی شور و شرر

     نام احساس به لب

      مردمان، مانده ز کار

       به عدالت خواند

دعشق را ارج نه         

         عشق را ارج نهد

 رو به من کن تو، بگو

    تو همان شیرزنی؟

!                                          تو همان شیرزنی  

۞۞۞ 
 

[زمستان هزار و سیصدو هشتاد و هشت ]   
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[یک ] به زندگی برگرد   
 

 بر لب چشمهء مهر سیراب شو

 در قعر بحر عشق غوطه زن 

هوای دوستی نفس تازه کن دمی در معّطر  

 شیره وشهد گل محّبت را بنوش

 طعم شیرین اعتماد را دوباره بچش

 گرمای دستان صمیمی یاران را حس کن

 طپش قلبهای شیدا را گوش نه

 و آنگاه، و آنگاه

 سینه سپر کن

 به زندگی برگرد

 به زندگی برگرد

۞۞۞ 
 

[زمستان هزار و سیصدو هشتاد و هشت ]    



 

11 

 

[دو]  به زندگی برگرد  

 

 نارنینی، بمان

 بلبل بستانی، بخوان

 عاشق زیبائیهائی، مهر بورز

 از عاطفه سرشاری، زندگی ببخش

 شیفتهء پیکاری، بهاران را باور کن

 رمیده از اشراری، بهاران را باور کن

 به زندگی برگرد

 به زندگی برگرد

۞۞۞ 
 

[زمستان هزار و سیصدو هشتاد و هشت ]   
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 به پیشواز بهار 
 

.ا دوخته می خواهند، قلب را شکستهلب ر   

.دیدگان را بی نور می خواهند، دست و پای را بسته  

.پوست را آلوده می خواهند، ستون مهره ها را خموده  

.گوش را نا شنوا می خواهند، روح و روان را خسته  

 

!از بیخردان سنگدل تنگ نظر چه باک  

.ن باروری را به ارمغان داردبهار هر لحظه در راه است و نوید شکوفائی و در پس آ  

تا افسانهء بهار در خاطرها زنده هست امید به فردائی روشن و دنیائی بهتر و انسانی شور و شرر  
.میزاید  

:معجزه و افسانهء بهار را گرامی داریم  

 شورم توئی، شعرم توئی،

 شیدم توئی، شیدای شهد منظرت،

.آری منم، آری منم   

 خورشید و شبتابم توئی،

هروی و مهتابم توئی،م     

 بتخانه، محرابم توئی،

 سرگشته در راهت منم

 روح و روانم در کفت،
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گوش و زبانم در رهت،   

همراه و همپای گیاه،   

.جویای درگاهت منم   

 سوز و زمهریری این چنین،

تنگی و سختی ها وزین،   

 قّدار دشمن در کمین،

 سرباز دلشادت منم

[شتاد و هشت اسفند ماه زمستان هزار و سیصدو ه]  

۞۞۞ 
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 بهار میاد یواش یواش 

 
های سینه زر فرشته  

 پری ها با شور و شرر

 صدام زدن خوابی یا بیدار

 پاشو بیا واسهء دیدار

 شب رفته و سحر شده

 سیاهی دربدر شده

 خورشد خانوم پشت دره

 نور اورده، منتظره

 برف کنار باغک

شک امروز آب میشه بی  

 بهار میاد یواش یواش

بریز عشق به پاهاشپاشو   

 با قلم و با دفترات

 با شعر شیرین چو نبات

 بهش بگو دوستش داری 

 الله و سنبل می کاری 

 براش بخون زمستون 

 بهانه بود و افسون 
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 تا قدرشو بدونی

 براش غزل بخونی

 تا اون بیاد دوباره

 سور و صفا بیاره

۞۞۞ 
 

[اسفند ماه هزارو سیصدو هشتاد و هشت]   
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 باش آزاده

 

 هء مالی، تو پاالن برکنیبند

 در ره جاهی، جهان ویران کنی

 پای در بند  بهشت و دیگر عالمی

 پیرو دینی، چه دلها خون کنی

 باش آزادهعاشق خلقت بشو، 

 تا لبی پرخنده، بذری گل کنی

۞۞۞ 

 [نهم اردبهشت ماه هزارو سیصدو هشتاد و نه]
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 »آفتاب آمد دلیل آفتاب«
 

 چرا می تراود گل ناز و نپرسد که

 بردمد خورشید بی رنگ و ریا

 و نه دغدغه ایهیچ باکشان 

 ند کسان شوکت مانببیحال 

 [نهم اردبهشت ماه هزارو سیصدو هشتاد و نه]
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 خاطرات ایران
 

 بی می ناب

 بی ارغوانی شراب

 بی مائدهء خشخاش

 دل شاد، سربلند و پر از تالش

 من سرمست تو و زندگانتم

 بم و کرمانتم در آرزوی سپهر  پر ستارهء

 با یاد در گرد نشسته تهران پر طپش

 امواج الجوردی خزر سراسر به کشمکش

 ، به زیر پای برگ و به سر عطر گردوان»ایگل«

 ،  آن تنگهء سّیال، پر ز مردمان»واشی«

 ، نو نهالی آرمیده به دشت و کوه»گل خندان«

 ، سرائی برای فرار از روح ُکش ستوه»طاووسیه«

 قلب بزرگ زمان منبیدار باش ای 

 با یاد و مهر توست چنین روان اشک و زبان من

۞۞۞ 

  [دهم اردبهشت ماه هزارو سیصدو هشتاد و نه]



 

19 

 

 تمّنا  
 

 برخیز و بیا دوباره آغاز کنیم

نیماین راز چو بینیم غزل ساز ک  

 برخیز و بیا نظر بر افالک انداز

 از مهر و طرب دلی چو می صاف کنیم

۞۞۞ 
 

[ماه هزارو سیصدو هشتاد و نه یازدهم اردبهشت]  
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 سخنی با بهار

از آن پس بیش از چهل بار مرا با مناظر . نخستین بار که به سراغت آمدم، هفته ای بیش نماندی
چه زود دلباختهء مخمل سبزینه ات شدم که در آغاز به طراوت مغز . روحپرورت سرمست کرده ای

تا توانی در بدن باقیست افسانه ات را بازگو خواهم  .پسته های تازه است و به مرور پر رنگ میشود
.کرد  

 

!تو شاهد باش! بهارا  

!بهار آمد، بهار آمد  

 به سوی کوی و هر برزن ،

.به سوی مرغزار آمد  

 تو دریابش،

 به سان آهوان دشت

 به نجوائی رمد،

.دیری نخواهد ماند  

 

 کنار مرغکان باغ

 زری پر، ُگل ِبهی سینه،

،آبی بال، تاج بر سر  

 ترانه سر کنم، سر مست،
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مین گفتار  که تا  این  س 

 بر لوح زمان باقیست، که

شب تاریک خواهد رفت و«  

 ز هر روزن،

 زّرین نور باز خواهد گشت و

 تالش وفادار مانده بر قرار، 

تقاّلی عاشق بیقرار،    

 دعای دل سوخته،

 تمّنای لب دوخته،

».پاس خواهد داشت همه را  

  هراسی از عمق سیاهی،

 اب رزوِر مخوِف سپاهی،

 زمهریردغل پیشگان،

 شکوِه دروغین ستم کارگان،

چه از رنگ روحانی،   

چه از جنس شهنشاهی    

. نخواهم داشت  

!به باران پاک و نسیمت قسم! بهارا  
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بار هم گر به بن بستی رسم، هزاران  

 نهالی و بذری به زیر سپهر

 به جز شادی و داد و مهر

  .نخواهم کاشت

۞۞۞ 
[هم اردبهشت ماه هزارو سیصدو هشتاد و نهیازد]  
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 چنار و مرغکان مهاجر
 تقدیم به یار خوبم گِل نار، عزیزی از تبار مهر و روشنائی

 
 با آمدن بهار دگر بار در این دیار

 مرغکان مهاجر به نغمه سرائی نشسته اند

 از سفر حکایتها دارند

 از رفتن ها و از رسیدن ها

 

 چنار با قامت رعنایش

 گوئی آسمان در آغوش او غنوده باشدکه 

 چه صمیمانه میزبان پرندگان رسیده از راه شده 

 باد  با سرانگشتان مغرورش بازیگوشانه  

 زلفهای مغز پسته ای نگار خویش را

 که انگار خاطرهء حنابندان پائیز و برگریزان زمستان را از یاد برده

 پیچ و تاب میدهد

 رقص شاخه ها  و فرِش سایه بر روی مرغزار از 

 بسان امواج دریا آرام می لغزد
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 میگویند که ریشه های چنار در سرزمینهائی دور

 با خاِک پاک درآمیخته اند

 !قولی است قریب، یا حدسی غریب، نمی دانم

 

 مسحور از ترّنم رسیدن و رفتن 

 مفتون از ماندن و ساختن

 از خود میپرسم که حال کدامینم؟

 چناِر ماندگاِر پایدار؟

 مرغکی از عشق سفر بیقرار؟

 و یا شاید هم

  !آمیزه ای از این رنگین نقشهای زندگی پرنگار  

۞۞۞ 

 Salz، بیست و یکم اردیبهشت هزار و سیصد و هشتاد و نه
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 دوراهی
 

 گه آنم و گه اینم

 من ملحد و بیدینم

 گه شادم و گه غمگین

 ای یار رهایم کن

 

 گاهی چو دل دریا

 توفانی و پر غوغا

 وش و خروشم مندرج

 ای یار رهایم کن

 

 گه خوابم و گه بیدار

 گه مستم و گه هشیار

 پر رنگ و نگارم من

 ای یار رهایم کن

 

 تو در پی آرامش



 

26 

 

 من شرمزده، سرکش

 از قافله بگریزم

 ای یار رهایم کن

 

 تو در غم فردائی

 دل داده به رؤیائی

 من، دغدغهء امروز

 ای یار رهایم کن

 

 شوریده و فرهادم

 نده و فریادمجوی

 چون عاشق ایرانم

 ای یار رهایم کن

   

۞۞۞ 

 

  Salz ،بیست و ّدوم اردبهشت ماه هزار و سیصد و هشتاد و نه
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 غسل تعمید

 

 غزلخوانان و غازیان غّره غسلم دادند

 از پروای پرواز با پریرویان پرعاطفه

 از ترس تماس با تمّنای ترانه سرایان توّلد

 وحسرتاز هول وهراس حامیان حصار 

 از شرم شراکت در شراره های شرزه

 

 غوطه ور شدم، تن و سر فرو بردم

 چون برون آمدم، سردار شدم، سربدار شدم

۞۞۞ 

 

، بیست و ّسوم اردبهشت ماه هزار و سیصد و هشتاد و نه  

      Salz 
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 قلبهامان را به هم پیوند دهیم

 

 در اتاقی بسر میبریم دارای چهار دیوار،

 پنجره ها بسیارو هر دیواری را 

 هر یک تک پنجره ای را گشوده ایم رو بسوی نور،

 به دشتهای دور

 و بر هر زبانی حکایتی جاریست،

 از آلودگی ها عاریست

 به حقیقت خواهیم رسید اگر دیده ها را به هم درآمیزیم،

 اگر قلبهامان را به هم پیوند دهیم

۞۞۞ 
 

، و نهبیست و ّسوم اردبهشت ماه هزار و سیصد و هشتاد   

      Salz 
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 مسافر
 باز آمدم، باز آمدم

 با شوق آغاز آمدم

 دوش ار جدائی ها سرشت

 لب دوخته، دستان کرخت

 باز آمدم، باز آمدم

 با عشق آواز آمدم

 آن ره که میرفتیم ما

 با آن همه شور و صفا

 ما را به تنهائی رساند

 چون ترس رسوائی چشاند

 طرحی نوین الزم نمود

 تا این گره را برگشود

 باز آمدم، بازآمدم

 با چاره و راز آمدم

 راهی نوین، لفظی سمین

 با مهر و رؤیاها عجین

 باز آمدم، باز آمدم
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 دلبسته، سرباز آمدم

 برخیز و خون خمره ریز

 برخیز و با این شب ستیز

 باز آمدم، باز آمدم

 با شوق پرواز آمدم

۞۞۞ 

  Salz ،یصد و هشتاد و نهبیست و چهارم اردبهشت ماه هزار و س
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 خاطرات بچگی

 چل سال پیش تو شهر تهرون 

 جوجه میفروختن، چه ارزون 

 نوکاشون سفید، کاکال زری 

 رفتارشون؟ آخ مثله پری 

ولو میشدن تو باغچه ها   

 دنبالشون چشمای ما

 از ترس گربهء بال

 نه قلدربودن و نه پهلوون 

 بعد از چن روز همه سرنگون 

کردیمنوکاشونو باز می  

 ماست جای دوا میکردیم

 بعدشم کنار کاج پیر

 میشدن دست خاک اسیر

 اشکای ما مثله بارون 

 میشست سنگ قبرشون 

۞۞۞ 

 

،  بیست و چهارم اردبهشت ماه هزار و سیصد و هشتاد و نه  

Salz 
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نشانه ها(: یک)سوغات سفر به سایه روشن فردا   
 

...مرا اگر میجوئی   

 از الله ها بپرس

گین رخالله های رن  

 در آتش و عطش عشق

 جوان

 

 از جویبارها بپرس

 جویبارهای زالل و شّفاف

 در آرزوی آبی دریا

 روان

 

 از دشتها بپرس

 دشتهای سبز بیکرانه

 در تأللو نور و باران

 رنگین کمان

 

 از پرندگان بپرس

 پرندگان مهاجر
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 در تالقی زمین و زمان

 پّران

 

 از زنبورها بپرس

 زنبورهای زرنگار زرگذار

 در کندوکاو کندوهای کام

 گردافشان

 

 از مورچه ها بپرس

 مورچه های سخت کوش ثابت قدم

 در غوغای سیر و سازندگی

 در غلیان

 

...مرا اگر میجوئی   

۞۞۞ 
 

    بیست و ششم اردبهشت ماه هزار و سیصد و هشتاد و نه

Leipzig 
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االهه(:دو)سوغات سفر به سایه روشن فردا   
عرفان ای االههء عشق و عدالت و  

 سرزمین سهند و سبالن و سپیدجامگان

 تبدار از جبر و جنون و جهالتست

 نظری کن

 سپاه فرهاد و بابک و مزدک 

 تکیده، سراپا  پر از جراحتست

 مددی کن

 که باز

 دشت دشت براهت میپاشیم

 گلواژه های تمّنا را

 آسمان آسمان به پیراهنت میدوزیم

 ستاره پولکهای مهر را

یت میریزیمدریا دریا به پا  

 مروارید ومرجانهای شعر را

 تا با فرشتگان شادی

 عید رهائی را 

 به جشن نشینیم 

۞۞۞ 
    بیست و ششم اردبهشت ماه هزار و سیصد و هشتاد و نه

Mellrichstadt 



 

35 

 

 همسفر
 

 تو را از یازده سالگی میشناسم

 پیشدستی در سالم بر من واجب مینمود 

ه بودیچه زودتر از من دیده به دنیا گشود  

 از همان آغاز مرزها را همیشه بهم میریختی

 گاه قلب پسربچه ای را داشتی در بدن دخترکی

 دخترکی چون سرو ناز بلندباال و مغرور

 ترجیح میدادی در کنار تیرک دروازه

 فوتبال و جدال ما پسرکان را نظاره گر باشی

 

۞۞۞ 

 

 کتاب شعر خواندن را از تو فرا گرفتم

ن دگری نگریستن را در کنار توبه زندگی با دیدگا  

 مانند امواجی که از انداختن همزمان دو سنگ

 به دریاچه ای بوجود میایند

 به یکدیگر رسیدیم و درهم پیچیدیم، تنگاتنگ

 و بعد از آن آمیزش و آشنائی افالطونی

  از کنار هم گذاشتیم، نگاه من سرد، عاطفه ام بیرنگ



 

36 

 

با هم در جنگچشمان تو پر از سؤال، عقل و احساست   

 

۞۞۞ 

 

 تا به حال در کنار سواحل رود راین 

 سوار بر قطار سفر کرده ای؟

 گاهًا در کنار رود روان و یشمی رنگی

 و زمانی از راین روان به دور

 چند دقیقه ای رود را نمیبینی

 و لحظه ای دیگر دوباره به آب میرسی

 حکایت ما روایت سفر در سواحل راین است

 سوار بر قطار

امواج همجوار با  

 شاید در ایستگاه بعدی

 یکی از ما سوار قطار شود

 و یا دیگری دل به دریا زند

 یکی از رود خارج شود

 و یا دیگری از مارآهن بیرون پرد

 همسفر بوده ایم

 همقدم خواهیم شد

 مانند گیسوان  بافته



 

37 

 

 گاه زیر و دیگر گاه زبر خواهیم شد

 تا درنهایت

سیمبه میالدگاه خرد و احساس ر   

 هزاران رشتهء بهم پیوسته

 در بافتی واحد فرو رفته

۞۞۞ 

 

 Salz      م اردبهشت ماه هزار و سیصد و هشتاد و نههفتبیست و 
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 راز آشکار
 

 نشسته بزیر گنبدی از صدها الماس روشن

 درختان نخل در کنار و بزیر پای فرشی چون چمن

 صدای سقوط قطرات آب چکاچک در گوش

ار در قفس مدهوشار ترّنم مرغان گرفت  

 تو را صد بار صدا زده ام، ای همسفر، ای یار

جوابی نیامدست، خاموش مانده ام و بیقرار   

 ز خود پرسم، در کدامین شهر عشق پرسه میزند این نگار

 در زمین و زمانی یگانه و باز جدا ز یار، وای ازین رازآشکار 

۞۞۞ 

 

   سیم  اردبهشت ماه هزار و سیصد و هشتاد و نه

Salz 
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 سروده های بهم پیوسته

 

 :استاد بزرگوار دمحم رضا شفیعی کدکنی

 طفلی به نام شادی، دیریست گمشده ست

 با چشمهای روشِن برّاق

 .با گیسوئی بلند به باالی آرزو

 هر کس از او نشانی دارد

 ما را کند خبر،

 :این هم نشان ما

 یک سو خلیج فارس

 سوی دگر خزر

 

۞۞۞ 

 »تاز ماست که برماس«: یک

 چه رفتست؟...................گر شادی از ین خانه برفتست

 که رفتست؟.................گر دیو و ددی داس بدست است

 که کردست؟.....................گر خاور ما گور شهید است

 چه رسم است؟.................گر خون جوان نقش زمین است



 

40 

 

ردیم؟......................گر سردرمیخانه شکستست  چه گ 

 چه کردیم؟......................گرحاّلج دگر بار بدار است

 بجوشیم؟....................گر دستها از هم بگسستست

 خروشیم؟....................گر جهل و جنون جابر قرن است

 

۞۞۞ 

 

 اشتیاق: دو

 غمخوار بیا، زورق خوبان رانیم

 تبدار بیا، سرود مستان خوانیم

 ئی، عهد و وفا ارج نهیمهشیار تو 

 دلدار توئی، دیده و دل یار دهیم

۞۞۞ 
 

   م  اردبهشت ماه هزار و سیصد و هشتاد و نهسی و یک

Salz 

 



 

41 

 

های نور دانه  

 چشمانمان را تنگ بستی

 سرودمان را سخت در سینه سوختی

 لبانمان را زخم بهم دوختی

 دستهامان را شکسته به زنجیر کشیدی

ورده به غل کردیپایهامان را تازیانه خ  

 وآنگاه ما را به قعر دّره انداختی

 قهقهه و نعره سر کردی دیوانه وار

 که دیگربی شک تمام شد

 تالش گلکاران بیقرار

 ترانهء بر سر عهد ماندگان پر شرار

 پلی شدیم استوار

 تا رهروان

 از روی این دهان بلعنده بگذرند

 

 سرودی شدیم سرمست

 تا مهرویان

باندست افشان و پاکو  

 نوید زیبائی و مهر را

 ولوله کنند
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 ستاره ای شدیم شب تاب

 تا یاران

 در آسمان

 نشانه ای بیابند و رهنمائی

 

 آبی شدیم روان

 تا آرام آرام

 از دل صخره ها

 به سوی نور و سرور

 با شکیب و پرغرور

 روزنی بگشائیم

 

 پرنده ای شدیم پویا

 تا بر بال عشق و رؤیا

 ابرها را بشکافیم

اشک شوق آسمانو از   

 جویبارها جاری کنیم

 

 چه بیهوده کوشیدی



 

43 

 

 چه پاینده پیمودیم

 شب پرستاره

 شاهد طلوع خورشیدهاست

۞۞۞ 

 

هزار و سیصد و هشتاد و نهنخستین روز خردادماه     

Salz 
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 به پیشواز سپیدهء سیما

 

 اشک مهتاب
 چو افتان و خیزان به دریا رسیدم

 همه راز و نیاز و تمّنا سرودم

 فتم بگیرم در آغوش ای مادر، ای یاربدو گ

 ازاین ره خسته ام، شاید آرام گیرد وجودم

 به قعر خود کشانیدم، هراسی هائل آمد

 به بندی پا نهادم، همنشینم ماسه آمد

 به خاک آمیختم، در آن دربستهء تار

 بماندم شکیبا تا که دست غوّاصی برآمد

 چو دریانوردان مرا با خود ببردند

 ون نگینی در قاب کردندبسفتند و همچ

 گهی بر گوش وگه بر گردن و دست

ردند   کنون م هرویان ِمهرجویان بِگردم بگ 

۞۞۞ 

 

ماه هزار و سیصد و هشتاد و نهپنجم خردادماه   
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 لحظه ها را دریاب
 

 (یک) 

 

 یاوری یکتا 

 سبدی از گلواژه ها را

 به همراه مجمری از زالل رؤیا

 برایت میفرستم

 تا غنچه های دوستی

 .چتر رنگینشان را بگشایند

 

۞۞۞ 

 

 (دو)

 

 الجورد جادوئی سپهر 

 شرمسار از خاطره

 سرشار از عاطفه

 به سویت پرکشیدم
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 دستان تکیده ات

 روایت از چه دارند

 انگشتانت را میبوسم

 و سحرگاهان

 آن آبی جادوئی را

 .برایت قاب خواهم گرفت

 

۞۞۞ 

 

 (سه)

 

 از این پس

 سحرگاهان

 جوردین آسماندر کمین آن جادوی ال

 نامت را

 بر بال مرغکان آرزو

 پرواز خواهم داد

 

۞۞۞ 



 

47 

 

 

 

 

 (چهار) 

 

 شکوفه باران 

 در تالطم احساس

 دیده بر تصاویر قرینه ها در آیینهء زالل آب

 نونهال یگانگی متوّلد شد

 عطر دوستی

 فضا را از خود انباشت

 و خانه شکوفه باران شد

 

۞۞۞ 

 

 ( پنج)

 

 واالتر از آنی

 دن تو را نشایدمرید بو 



 

48 

 

 دل آزاده ات

 مقّلد بودن را برنتابد

 نوری در ظلمات باش

 ستاره ای در شب تاریک

 فکرت باز

 رؤیاهایت پر از راز

 راهی که پشت سر گذاشته ای بس دراز

 پیامبر زمان خویش باش

 رهگشائی دلیر

 کژی و کاستی در دستانت اسیر

 ای شیرزن، ای اثیر

 

۞۞۞ 

ارو سیصد و هشتاد و نه خرداد ماه هز  دّومبیست و   

 



 

49 

 

 

 آب
 آبشارم خواندی

 آری، آبم ای دوست

 گه سخت و سرد و خاموشم

 در دل کوهستان، صخره ها را مانم

 گاه آرام و صبور

 عاشق کار و عبور

 فرهادی هستم بی تیشه

 در دل سنگ رهی میجویم

 لحظه ای جویبارم سرشار

 از تمّنای رسیدن به تو یار

 تا که رودی بشویم

 ا گیریمره دری

 گاه دورم ز رود مادر

 از پی طغیانی

 راکدم، شاهد مرگ خویشم

 سیل را منتظر میمانم  

 چون بدریا برسم
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 گاه همبازی نورم

 گاه موجم، خرامیده به ساحل آرام

 گاه گردابی، در قعر بمانده ناکام

 آبشارم خواندی

 آری، آبم ای دوست

۞۞۞ 

  Göttingen ،مرداد ماه هزار و سیصد و هشتاد و نه
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 باران  در تهران
 میبارد و میشوید

 تیرگیها از چهرهء شهرم باران

 ما نیز بکوشیم وبشوئیم یاران

 ژاژه،پندار پلید از دل و جان

 مهرگان آمده است

 مهر پیشه و اندیشه کنیم

۞۞۞ 

 
Göttingen 

 هفتم مهرماه هزارو سیصدو هشتاد و نه



 

52 

 

 کوچهء گالیل
 

باز ای صمیمی، مهربان   

لوان خزاندر فصل ا  

 امشب بهاران میشود

 چون گردآیند یاوران

 دور  از دیار رهروان

 چون یادتان در من روان

 تاریکی و غم را چه باک

 خورشیدها دارم به جان

۞۞۞ 

 

Göttingen 

 یازدهم مهرماه هزارو سیصدو هشتاد و نه
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 پل
  Tirza Flores Lanza برای 

 سرفراز و شاد دل

 این بدن گشاده رو

از دّره ایچون پلی فر   

 استوار میکنی

 تا که بگذرند رهروان

 در شب سیه بیخطر

 در درون سینه ات 

 آتشی می افروزی و

 صد امید دلفروز

 اختیار میکنی

۞۞۞ 

 
Berlin 

 نخستین روز آبان ماه هزارو سیصدو هشتاد و نه

 



 

54 

 

 عاشقی در تبعید

 می خندی و می گرئی

 این بینم و آن خوانم

 در سینه گلی داری 

و می جویممی بویم   

 وای از ستم جابر

 از سینه گلت ترسد

 می کاود و می دّرد

 تا برکند او هر سد

 دستت بده ، برخیزیم

 این قّصه دراز آمد

 اندیشه و مهر، مرهم

 این غّصه بسرآید

۞۞۞ 

 

Berlin 

 نخستین روز آبان ماه هزارو سیصدو هشتاد و نه
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 در چه فکری

 این جابران بیخرد

 این آمران یاوه گو

هر به انسان تهیاز م  

 سوی عقب گردانده رو

 گاهی به رنگ مردمی

 گاهی به صبغ میهنی

 گه سبز و گه سرخ و سپید

 لیکن ز بن تیره، پلید

 یا جابران دیگری 

 تحت لوای دیگری 

 حکمت ُکنند و سر نهی؟

نند و تن دهی؟  ریشه ک 

۞۞۞ 

 
Berlin 

 نخستین روز آبان ماه هزارو سیصدو هشتاد و نه
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»شتابان؟ ینبه کجا چن«  

 نه شتاب بود و نه دل

 ز کهن دیار غم داشت

 لیکن از برای رویش

 عجبا که خاک کم داشت

 در کنار صد ستاره

 در کنار آتش مهر

 چه غمی ز تیره شب داشت

 اگر آن کویر وحشت

 اگر آن امیر دهشت

 همه مرگ در نظر داشت

 به امید سرخ و سنبل

 به دلیل دشت پر گل

 همه عقل و همه احساس

سوی روز بهتررو ب  

 رو بسوی سحر داشت

۞۞۞ 

 
Göttingen 

آبان ماه هزارو سیصدو هشتاد و نهسّوم   
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 چراغی بیفروزیم

 سیاهی پرستان همه سربه سر

 کمر بسته بر قتل نوع بشر

 در اندیشهء انهدام سحر

 همه آرزوشان تبعید نور

 به غاری مهیب و صعب العبور

 ز مهر و خرد فرسنگها به دور

طرحی ریخته ز بیم بهاران  

 دروغ و دغل را به هم دوخته

 شبی تیره و تار پرداخته

 چراغی بیفروزیم ای یاوران

 که شاید بیابند در شب ماندگان

 رهی سوی رسمی نوین در جهان

۞۞۞ 

 
Göttingen 

هزارو سیصدو هشتاد و نه ششم آذر  



 

58 

 

 در کنار تو
 برای تمامی دانه کاران خرد و مهر و روشنائی

 

نیده هاگاه دیده ها و ش  

 حکِم پتِک وحشتند

 رو که سوِی سپهر و سپیده می کنم

 بر سرم آوار می شوند

 

 دیدگان دودل ز دردها و دودها

 دل دریده از دوروئی و کژی و نیرنگها

 گوشها به آماس آمده از قارقاِر قاریاِن ژاژها

 واژه ها زیر و زبر شده ز باژگون تعبیر و تفسیرها

شغاالن و کفتارهاشهر خسته، خموده از زوزهء   

 در اسارِت سحِر ستروِن فریب خوردگاِن پر صدا

 

 باز در کنار تو به شوِق بهاری دیگر و رنگین کمان و شکوفه ها

 در بلوری به پاکی ژاله ها، آمیزه ای از مهر و مدارا و صفا

 شادمانه شبنم انبار می کنم برای رشد دانه ها

۞۞۞ 

        هزارو سیصدو هشتاد و نه هفتم آذرماه

Göttingen 


