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 ریشه در خاک و دل دریائی و رو سوی سپهر

 سروده ها

 دفتر شمارهء سه

 
 

افسانه بهار: نویسنده  

و نود یصدو ششم اسفندماه هزار و س یستب :آغاز دفتر         

     و نود و دو یصدماه هزار و س یرشانزدهم ت :تاریخ آخرین نوشته



 

2 

 

 فهرست
 بهار در جنون جنگ ٥
 رسم کهن ٦

عسل یزنبور ب ٧  

 مهرزاد ٨

روشن دهر یهسا ٩  

صلح یامهنر و پ ٠١  

یفتهجان ش ٠٠  

 مهر و خرد در بند ٠٣

یاناز نس یزگر  ٠٥  
یاباش گو یا ینهآ ٠٦  

کمان ینرنگ ٠٨  

 شوق کودکانه ٢١
طلبد یم...  ٢٣  
... خواهد یدلم چه م ٢٤   

یستکه خود زندگ یرقص ٢٦  

 کاشانه  ٢٨
یخودآ ٣٠  

 مرهم ٣٣

یارؤ یبالها ٣٤  

یآئ یتو م ٣٦  
 َمر جان ٣٧
یدارمأوا در د ٣٩  
  بخوان از شکفتن ها ٤٢
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گلشن نگاه دوستگشتی در  ٤٣  

در خواب یدارد ٤٦  

یدباز تول ٤٧  

 نخلستان ٤٨
تو یحهءرا ٥١  

 زهر و مرهم ٥٢

یُدب ٥٤  

یسازندگ ٥٥  

یاوردشکوفه به بار ن ینهبوستان با ک ٥٦  
یبهار و بالندگ ٥٧  

ینششوِق آفر  ٦١  

 مداخلهء بشر دوستانه ٦٠
یمهربان ٦٢  
یدیو نو  ینگاه ٦٣  
 شکوفهء قلم ٦٥

عاشقان یارِ کهن د یران،ا ٦٦  

ینهُگز  ٦٧  

 اّول ماه مه ٦٨
 سبز و سبز و سبز ٧١

 دالوِر درون هر انسان ٧٢
 نغمه ٧٤
 در ارِج زمان ٧٥
یدرخت و هست ٧٦  
 ُدردانهء  ُدرریز ٧٨
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جنون جنگ بهار در  
 برای باشو و دیگرغریبه ها

(۱) 

 در عذاِب جنِگ جماهیر جنایت و جهل وجنون 

 در میان صخره های سر به آسمان کشیده در رهیم

 سرفراز و پاکباز

 توشه ای ز مهر و خرد به انبان خویش

 با عبرت از گذشته آشنا و نگه به پیش

 بیقرار و استوار

پرزنیمبا شور و امید برآمده ز دانش زمانه   

 نیک بنگریم چگونه آِب پاک

 در گذار خویش پایدار

 در دلش هزارها بهار

 از درون سیه سنگهای سخت و ستبر

 ره به سوی نور می برد

 

(۲) 

 بهار سر رسید و قلب من

داغدار، غریبوار گانِ بسان دید  

 بسان چشم در دیدار یار، امیدوار
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 گریه می کند

 اگر بپرسیم چرا

دیار بگویمت که مهر آن کهن  

 مرا گهی به قعر یأس می برد

 دمی دگر

 صد گِل امید را بوسه می زند

 

(۳) 

 بهار است و بنگر شگفتی زایش را

 با قلب بخوان نگارش نرگس را

 بنشین و شنو گزارش باد صبا

 در فکر فرو شو بدور از غوغا

 این بیخردان که جنگ را می طلبند

و مرگ مگر بیخبرند گیاز درد و آوار   

نابودی نطنز و بوشهر و اراک هرزه زپیِ   

 ویرانه کنند اصفهان را، ایران را چو مغاک

 با صد ترفند دم از آزادی و احسان بزنند

 لکن فاش و نهان گود گور انسان بکنند

۞۞۞ 
Rotenburg an der Fulda 

 بیست و ششم اسفندماه هزار و سیصد و نود
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 رسم کهن

یمطلوب حریفان همانا کز ِخَرد تو بی َبر باش  

 سخت سنگ صفت، گنگ و کور و کر باشی

 از حال خویش و غریب نه هیچ آگه بشوی 

 در درک دارا و ندار َهماره عاجز باشی

 گر گام ِنهی کودن چون حماِر عّصار روی 

 در دایره چرخان جورشان را فرمانبر باشی

 گر گوش کنی یاوه به رأی آنها شنوی 

 َور دیده گشائی خیره به حکم ایشان باشی

لب بگشائی ژاژه ِز خطشان برخوانیچون   

 دست و پا چو زنی عروسکی به چنِگ ایشان باشی

۞۞۞ 

 دهم فروردین ماه هزار و سیصد و نود و یک

Rotenburg an der Fulda 
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 زنبور بی عسل

 یار نهان بینتان، چون نبرد دینتان

 خرده نگیرد شگرف، بر ره و آئینتان

 :فاش نگوید و شوخ، راز پلید شیوخ

ه کشند دیدگان، نور نیابد رسوخمال  

۞۞۞ 

 دوازدهم فروردین ماه هزار و سیصد و نود و یک

Rotenburg an der Fulda 
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 مهرزاد

 چون قصد دل ما بکنی مهر به سر دار

 اسرار دل ما شنوی راز نگه دار

 ره راست برو، رنج مده، ارج تو بگزار

 کازار هنر نیست، اذهان به مراعات بدست آر

۞۞۞ 
هم فروردین ماه هزار و سیصد و نود و یکدوازد  

Rotenburg an der Fulda 
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  سایه روشن دهر

 برخاستم و کوزه به دوش

 در سایه روشِن دهر

 دیدگان باز و خموش

 راهی چشمهء جوشان گشتم

 در دلم شوق و خروش

 

 مردگانی دیدم بردگاِن آز و ستم

 وه گرفتار خرافات شگرف

 زیر بار جهالت کمرها همه خم

 چهره ها تیره، عبوس

 جانشان تودهء غم

 

 رهروانی دیدم در دامِن کوه وقت سحر

 دلشان بیشهء نور

 آسماِن آرزوهاشان پر اختر

 پای نه در بنِد ساحِل امن

 شور پرواز و رهائی در سر

۞۞۞ 
 Rotenburg an der Fulda هفدهم فروردین ماه هزار و سیصد و نود و یک
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 هنر و پیام صلح
خستین تکنوازی و همنوازی زیوِر نازنینمبه مناسیت ن    

 پیش از آن که بذر شقاوت و دلسنگی

 جنون و جنگ دیگری به بار آورد

 باید افکار انسانها را

با شخِم نفرت آماده و پذیرا نمود   

تا همنوعان خویش را دیو و عفریته پندارند   

 و هیچ نمودی از خویشاوندی در آنها نیابند

 و باید قلبها را

 سخت

ز هرگونه همدردی تهی ساختا  

 درود بر تو زیوِر نازنینم

 که هنر را زبانی رسا یافته ای

 تا از احترام و اعجاب در قبال دیگری 

 در دل و َسر تفاهم پرورده شود

 و در گیتی گردهء دوستی گسترده

 چرا که حریِر مهر

از هر جوشنی کاراتر است   

۞۞۞ 
ود و یکفروردین ماه هزار و سیصد و ن بیست و پنجم  

Rotenburg an der Fulda 
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 جان شیفته

  تقدیم به یاورانِ 

SAG SERVUS UND SALAM 

 

 گفتم غم چه داری، گفتا جهان و انسان

 گفتم چگونه کاَهم، گفتا نگاه و احسان

 گفتم کین شور و این تمّنا، در دل چگونه برپاست

 گفتا مرداب سخت هائل، در سینه عشِق دریاست

عصر ره را چه سان بجویندگفتم به سایه روشن   

 گفتا آتش به جان که باشد تردید و شک بشویند

 گفتم کویر و کوه است، سرما و َتفت فراوان

 گفتا روان ُبرنا صحرا کند شکوفان

 گفتم که خیِل خصم است، شمشیر دسِت َمست است

 گفتا به دانش و ِمهر، این صولتی شکستست

۞۞۞ 

نمایشگاه سمعی و . شندلی، فرهنگ و مهر ایرانیان استیکی از شیفتگان رو ( ١)بندیکت فورمن 

بصری او، برآمده از عکسها و فیلمهائی که وی در طول اقامت خود در آن کهن دیار تهّیه نموده، قرار 

در یکی از کلیساهای شهر مونیخ برپا گردد  و به مّدت چهار  ٢١١٢است روز پانزدهم ژوئیهء سال  

ین گام گرانبار در جهت آشنائی، تفاهم و دوستی انسانها در دورانی که از ا. هفته ادامه داشته باشد

.منادیان جنگ و نفرت غوغا می کند پشتیبانی ماّدی و معنوی بنمائیم  
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(١)  

Benedikt Fuhrmann 

Ein Blick Iran. Ein Land, da leben Menschen. 

http://www.facebook.com/EinblickIran 

www.einblickiran.de 

۞۞۞ 
هزار و سیصد و نود و یک دوازدهم اردیبهشت  

Rotenburg an der Fulda 

 

 
 

http://www.facebook.com/EinblickIran
http://www.einblickiran.de/
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 مهر و خرد در بند

 

 تو درخت روشنائی، گل مهر برگ و بارت

 تو شمیم آشنائی، همه شوق ها نثارت

ابر و باران و طراوت بهاران تو سرود  

 همه دشت، انتظارت

 دمحم رضا شفیعی کدکنی

 

 گر در هنگامه و هجوِم هول حفِظ حرمتی رواست

 گر درفِش درستی و دادپروری در دسِت ماست

 گر گرمای ُگرِد گرانمایه ای پیش روست

 برخیز و ارج نه رنج دوست

 رو، بسوی اوین شتاب، که نابود باد و سرنگون 

  

سپردی ره و رسیدی به پشت درچون   

 لحظ ای نگر، چه داری پیش رو و پشت سر

 نرم بر خاک مادر نشین

 در ستایِش خروِش مردمان این سرزمین
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 نور شو، از میان میله ها برو درون 

 

 بین چگونه یاوران و یالن مهر وخرد

 خادم سیاهی به زجر آورد، لکن ز پا درناورد

ه و آهدر میان انبوهی از شکنجه و اندو   

 باز لبریز از شوق شکفتن است صدها نگاه

 نقشها بخاطر سپار، وآنگه بشو برون 

 

 چون برون آمدی از آن وحشتکده

 جابران و جانیان نامش نهند دانشکده

گر شهامت و شرافتی پیش روست   

 برخیز و ارج نه دسترنج دوست

 وز بن برانداز این کهن دخمهء جهل و جنون 

۞۞۞ 

ار و سیصد و نود و یکهز  دّوم خرداد ماه   

Rotenburg an der Fulda  
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 آینه ای باش گویا
 در پی جان منی گر تو، ای دلبر، زیبا

 سوی من َسره و صاف و سبک پای بیا  

 و بپاالی بدن سخت از همه آن زیورها

 خالی از نقش بشو، پاک بنه رنگ و ریا

 تا مرا آینه ای باشی پشِت چهره نما

بیغش، گویا تا تو را آینه ای گردم  

۞۞۞ 

هزار و سیصد و نود و یک چهاردهم خرداد ماه   

Rotenburg an der Fulda 
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 گریز از نسیان

  

یستکه از گذشته آگاه ن کسی  

ینکها یا و  

آن آشنا شده است با  

ناخوداگاهانه یاآگاهانه  ولی  

یگریزدآن م از  

کند یرا اشتباه درک م حال  

 

کند یکه حال را اشتباه درک م کسی  

ینکها یا و  

باشد یاصل قادر به درک آن م در  

یزدپره یمنتقدانه م یاز برخورد اما  

کند یرا مسدود م آینده  

 

است یحکمروائ یکه در پ کسی  

ینب یندر ا و  

سه اصل با  

عدالت و خرد آزادی،  

رسد یتضاد م به  
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یبدفر  یرانده شدگان را م حکم  

گذشته را فراموش کنند تا  

را اشتباه درک کنند حال  

ینبنابرا و  

نمایند را مسدود آینده  

۞۞۞ 

 هزار و سیصد و نود و یک

Rotenburg an der Fulda 
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 رنگین کمان
 با سپاس از کریستا و هادی

 

همهء عمر جستجو کردن"  

آرزو کردن –منتظر بودن   

ها یدنو شکفتن در آفر   

"امن است و شم زندگینامهء  

 ژاله اصفهانی

 دویدم و دویدم

 سر کوهی رسیدم

تا انسان رو دیدم دو  

 یکی به من جان داد

 یکی به من دل داد

 هوشیار و جاندار شدم

 از دیدار، دلدار شدم

 دل رو دادم به دریا

 دریا دلبرم شد

 زیور و گوهرم شد

 از این شور وشیدا

 دریا بیقرار شد
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 قراِرشو بادا بردن

 بدست ابر سپردن

 ابر به قرار چو اومد

 بارون به گلشن اومد

نو چشیدآسمون بارو   

 رنگین کمون باهاش کشید

 رنگین کمونو که دیدم

 دویدم و دویدم

سر کوهی رسیدم   

... 

۞۞۞ 

یکو هزار و سیصد و نود  بیست و یکم خرداد ماه   

Rotenburg an der Fulda 
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 شوق کودکانه
 

 نیم قرن گذشت و همچنان

 بسان کودکان

 از ترّنم پرنده ای

 به اوج سپهر ُپرستاره پرواز می کنم

 

 نیم قرن گذشت و دیده ام

 از نگاِه ناِز یاس و نسترن 

 با اشک شوق 

  در بحِر خیال و خواب خرامان می شود

 

 نیم قرن گذشت و قلب من

 از صفا و پاکی ژاله ها

 چون سپیده از راه می رسد سحرگهان

 مانند چکاوکی پرپرزنان

 به سوی آفتاب می شود

 

 نیم قرن گذشت و سینه ام

وهِر آسماِن کنارهء کویراز یاد گنبِد پر گ  
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 یا که از شکوِه کشِف کائنات

 دشتی پر ز نور می شود

 
 نیم قرن گذشت و باز

 با ورود بیگانه و غریبه ای

 از پی شنیدن پیامی ز دل برآمده

 شادمان و گشاده رو

 درها به اندرون عاشقانه باز می کنم
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 نیم قرن گذشت و از سِر نیاز

گان سرشار از مهر به زندگی و زند  

 چون آن قمارباِز پاکباز

 بعد از هر فتادن و شکستنی

 قماِر دیگری آغاز می کنم  

۞۞۞ 

یکو هزار و سیصد و نود  بیست و چهارم خرداد ماه   

Rotenburg an der Fulda 
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می طلبد...   
 

 دل من چون دریائی

 که بشستست سرتاسر شب

 ماسه ها بر لب ساحل هایش 

 در تمّنای پاِی راهُروی 

روشن نظِر پاکباِز دریادلی می طلبد وه،  

 

 و لبم لبریز از مهِر گیاه و ُرستن

 منتظر مانده تا بخواند سرود َرستن

 تک تک یاخته هایش سرشار از آب حیات

 هان، پروانه صفِت تشنه لبی می طلبد

 

 وآسماِن ِنَگَهم پر ز ستاره ست هنوز

 نم نمک تر شده از ژالهء شوق، دل افروز

اواِز رو سوِی سپهر آمده ای می طلبدباز تکتاِز هم  

۞۞۞ 

یکو هزار و سیصد و نود  چهارم تیر ماه    

Rotenburg an der Fulda 
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...دلم چه می خواهد   
 برای آنیس

 

 چه خوش بی مهربونی سر بسر بی

 که یکسر مهربونی دردسر بی

داشت یا یدهاگر مجنون دل شور   

یتر ب یدهاز او شور  یلیدل ل  

 بابا طاهر عریان

 اگر از من بپرسی

 که در واقع چه می خواهم

:تو را این چنین پاسخ خواهم گفت  

 دلم می خواهد

 از دیدگاه تو کائنات را نظاره گر شوم،

 با دستگاه شنوائی تو به جهان گوش فرادهم،

 با پوست تو باران را بر لب دریاچهء کوهستانی تجربه کنم،

 داستانهای زندگیت را هوشیارانه بشنوم،

رین دگرگونیهای حاالتت را حس بنمایم،کوچکت  

 دلیل اشکهایت را درک کنم،

 ببینم که چگونه سبکبار می خندی،

 طعم تک تک ثانبه های سفر اکتشافی مشترکمان را بچشم،
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.و دسته گلی از خاطرات فراهم نمایم  

اّما بدان که تمامی این خواسته ها را زمانی گرامی می دارم،   

.نیز در تو وجود داشته باشد که آرزوی متقابل مشابهی  

۞۞۞ 

یکو هزار و سیصد و نود  چهارم تیر ماه    

Rotenburg an der Fulda 
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خود زندگیست که یرقص  
  برای آنیس

آراسته بود یمانصحنه را برا تصادف  

.یمرا آغاز کرد یشما نما و  

روز، ینگذرا در نخست نگاهی  

.زاده شد کنجکاوی   

وز،ر  ینکوتاه در دّوم گفتگوئی  

.چهره بنمود عالقه  

یدار،د ینافکار در سّوم تبادل  

.سر برافراشت تحسین  

.یستزندگ خود که یبا من تو برقص، رقص محبوبم،  

 

یدن،خود کش ی بسو  لختی  

.رها نمودنآنگاه  و  

متالطم بودن، یا لحظه  

باران در بهار، چون   

و درنگ و تأمل، یدبعد سرشار از ترد و  

.اهنور م یربرف در ز  یزشر  چون   

نظر را بدورن راه دادن، یا لحظه  

.پنجره را گذرا بستن سپس  
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مزه مزه کردن، یگرفتن را زمان درآغوش  

.نو بعد خود را سرد و کم مهر نشان داد   

شدن، همگام  

یافتن،آهنگ را  وزن   

یستن،نگر  نگران  

یستن،ز  یاهارؤ از  

.را کشف کردن انسانی  

.تیسزندگ خود که یبا من تو برقص، رقص محبوبم،  

۞۞۞ 
یکو هزار و سیصد و نود  هفتنم تیر ماه    

Rotenburg an der Fulda 
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 کاشانه
 

یدیچو پرس یار یا  

من که کجا دارم از  

یکاشانه و مأوائ  

به دلم افتاد آتش  

باز یمیزخم قد وان  

باز شد و سوزاندسر   

سوختن اماّ  این  

یشداد به پاال ره  

 

کجا دانم؟ کاشانه  

کجا دارم؟ کاشانه  

یاحل و هم در سا هم  

گلشن و هم صحرا هم  

یمابر فرود آ از  

یزمباد بپا خ با  

یخبه دل تار  ریشه  

کبوترها همبال  
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یستهمان جائ کاشانه  

خام سخن گفتن کز  

یستن یمترس و ابا هیچ  

روشن ینهءآ صد  

گوشه و اکنافش در  

آب زالل پاک صد  

و سازنده شوینده  

یستجار  یهر نگه در  

 

دان یسرائ کاشانه  

توان گشتنلخت  که  

از سپر و جوشن عاری   

خواهند ینم زخمیت  

توان رفتن آسوده  

 

یاری همان  کاشانه  

سر را یدوشش بنه بر  

یزی اشک برون ر  با  

و دل غم را یدهد از  

ینههمان س کاشانه  
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کند جان را کارام  

 

یستهمان جائ کاشانه  

یستدوست در آن باق که  

۞۞۞ 
یکو هزار و سیصد و نود  یازدهم تیر ماه    

Rotenburg an der Fulda 
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 خودآی
نار که گرما و روشنائیند لِ برای سیما، بیتا و گ    

 

 سالها دل طلب جام جم از ما می کرد

 وآنچه خود داشت ز بیگانه تمّنا می کرد

(حافظ)  

 ُبردم َبِر هر مهتاب

 تحریر و تمّنائی

 وآن ماهُرخان گفتند

 بیهوده چرا آئی؟

 

 با باِد صبا گفتم

ن بنشینیک َدم َبِر م  

 گفتا که بپا خیز و 

 همره شو و گیتی بین

 

 زنگار و غباِر َوهم

 از پنجره برکندم

 درها همه بگشودم

 غفلت سوئی افکندم
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 داّلله و واسط را

 از دیده و دل راندم

 در دفتر دورانها

 احوال بشر خواندم

 

 دیدم افق و خورشید

 از رنگ و ریا َجستم

 با مهر عجین گشتم

مافکار به ِجد شست  

 

 صد چشمه، زالل و پاک

 از ُکنِه روان خیزند

 وز هر در و هر روزن 

 شوری به جهان ریزند

۞۞۞ 
یکو هزار و سیصد و نود  بیست و یکم  تیر ماه    

Rotenburg an der Fulda 
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 مرهم
م که مرهمی است دیرپانار  لِ برای گ    

 

ل نار استکه گُ  یاری   

گنجد یباغ نم در  

چو برافروزد آتش  

سماء گردد به شیدی  

۞۞۞ 
یکو هزار و سیصد و نود  نخستین روز مردادماه   

Rotenburg an der Fulda 
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 بالهای رؤیا
 آشنائی از کهن دیاِر دور

 از قبیلهء مهر و سرور

 در دشِت اندوِه ما

 گشت و گلواژه ها گذاشت و گذشت

 

 صد لبخنِد آرزو

 از دروِن گنجینهء نهاِن ما

 سبکبال برون آورد و

ِر ما نشستدمی کنا  
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 باران بوسه و نوازشش

 مرهمی شد دیرپا برای زخمها

 چرِک دل چو ُشست

 جان از تطاول و تباهی ِبَرست

 

 آسماِن دیدگاِن خسته را

 شبنم ندیده در بی ستارگی

 ُپر کرد از رنگین کمان و روشنی

 تار و پوِد بنِد غم ِز هم گسست

۞۞۞ 
یکو هزار و سیصد و نود  هشتم مردادماه   

Rotenburg an der Fulda 
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 تو می آئی

 برای زیوِر دیدگان

 الجوردین آسمان

 همان دریای نیلگون باژگون است و

 خاک مهربان

 همان فرش رنگین دیروزین

 ولی گیتی بوی و نوری دیگر دارد

 چرا که تو می آئی

 

۞۞۞ 
یکو هزار و سیصد و نود  سیزدهم مردادماه   

Rotenburg an der Fulda 
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 َمر جان

ای زیوِر دیدگانبر   

 

 هرگنج سعادت که خدا داد به حافظ

 از یمن دعای شب و ورِد سحری بود

(حافظ)  

 

 از این پس هر سحرگاهان

 صدایت می کنم ساقی

 سرودی سبز می خوانم

 ستایش می کنم نوِر وجودت را

 از این پس هر سحرگاهان

 نواِی ناِب ناِی تو

 مرا شهد است و جانمایه

هر میخانهتو َمر جانی و کلیِد   

 از این پس هر سحرگاهان

 سپهر الجوردین را

 برای یشِم چشِم تو

 گرامی دانم و ُدردانه

 از این پس هر سحرگاهان

 صدایت می کنم ساقی
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 و هر شب هم دعایت

ریست باقیمتا مرا ع  

۞۞۞ 
یکو هزار و سیصد و نود  چهاردهم مردادماه   

Lörrach 
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یدارمأوا در د  
را برداشتم نگاهم   

خود بردم با و  

نور یشهءب به  

.پر غرور یدهءجنگل کهن سر به فلک کش در  

غوطه ور شدم و  

.از آب زالل کوهساران، پر شرور یزلبر  یبارجو  در  

یختمآنگاه آنرا آو  و  

و دور، یکباد سرشار از عطر و نفس مزارع نزد در  

.و ستارگان،  پر ز نور یدخورش  یندهءزا یروی مملو شد از ن تا  
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.نگاه را برداشتم و با خود بردمآن  آنگاه  

آن نگاه،  و  

منزه و پاک، دیگر  

یزش،و آم یزشخ مشتاق  

چون پگاه،پویا    

یدار،خر  یککننده چون  یابیارزش نه  

کاسبکار، یکمحاسبه گرانه چون  نه  

مستبد، ستمبار، یککننده چون  یینتع نه  

معتاد، یکعاجزانه خواهش کنان چون  نه  

از سر ضعف، منقاد، یدست دراز چون گدائ نه  

وام دهنده، یکطلب چون  یاز پ نه  

دهنده، یرأ ی،قاض یکمحکوم کنان چون  نه  

آن نگاه آری   

یمرو بر   

پرسان، جویان،  

و احساس، یهمدرد با  

درک و معرفت، یپ از  

.یشمارو پنجره ها گشود، ب درها  

 

یدارنگاه در د ینا یمنسعادت که به  زهی  
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پا شد استوار،پناه ها و  کاشانه ها  بر  سر  

یمعرفت و آگاه ی در جستجو  زیرا  

موجودات را نظاره گر شدم دیگر  

نقصان یبائیِ ز  ینِ سر ادراک و تحس از  

و وقِت گذران، یدارهاناپا یداشتِ گرام و  

در زمان، ی در محنت و درد جار  شریک  

یگران،به خود و د یدنبخش یو شادمان یتسلّ  برای  

دادن یههد یشآسا یاز پ    

.یاورانگرفتن در جواِر سبِز  یانهآرامش شاد و  

۞۞۞ 
Rotenburg an der Fulda  

یکو هزار و سیصد و نود  پانزدهم مردادماه  
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 بخوان از شکفتن ها

 برای زیوِر دیدگان

 

 ایمان بیاور به مهِر من ای مهرباِن نازنین

 ایمان بیاور به شعِر من ای خوشهء پروین بر جبین

زنده جلوه گر شدستمهری  در سپهر گر فرو  

 در عمِق همین خاِک ستبر پا گرفته است

 شعری اگر به شوق به  پرواز در آمدست

 دردامِن پاِک همین رود غوطه ور بُدست

بی عشِق سبکبال باد و آتِش مهین   

 حرفی نگشتست برلبانم جایگزین

 گر در ستایش پویش و زایش سروده ام

دیده امنور و سیاهی، روز و شب را، هماره همزاد   

 ایمان بیاور به شکفتِن انسان در آمیزش با جهان

 ایمان بیاور به هماغوشِی غم و شادی در کیهاِن بیکران

۞۞۞ 

یکو هزار و سیصد و نود  مردادماه نوزدهم   

Rotenburg an der Fulda  
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در گلشن نگاه دوستگشتی   
یدگاند یورز  برای  

آور یادرا ببند و ب دیدگان  

و رقصان چرخان  

باران در بهاران یرز  در  

برداشتن را گام  

آب یرکه حر  آنزمان  

شود یجامهء تو م تن  

 

آور یادرا ببند و ب دیدگان  

را یرجیرکهاج یرسیرس یچیدنپ درهم  

سوسو زدن ستارگان با  

گاهانشام یر،کنارهء کو  در  

آسمان ینکه الجورد آنزمان  

خواند یرا به معراج فرام تو  

 

آور یادرا ببند و ب دیدگان  

ها را با ساقه ها یشهر  واینج  

بزم بوسه باران باد و برگها در  

صد رنگ از خزان یجنگلها در  
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که خاک مادر آنزمان  

یدگو  یتو از َرستن و ُرستن سخن م با  

 

  
 

آور یادرا ببند و ب دیدگان  

و شور مرغکان مهاجر را شور  

یمهادکلها و س ی رو  بر  

تهادّره ها و دش ی قبل از پروازشان به فراسو  دمی  

که ضرب آهنگ قلب تو آنزمان  

ترانهء رفتن و نغمهء ماندن میان  
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و جوشان در نوسان است پویا  

  

شو یرارا بگشا و پذ دیدگان  

گلشن نگاه دوست در  

را یاکمان رؤ رنگین  

از دگرگشت انسانها که  

یادن یندر ا یشو آزما یزشآم در  

دارد یتهاتو حکا برای  

 
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

و یک ماه هزار و سیصد و نودهفتم مرداد و  بیست  
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 دیدار در خواب
یدگاند یورز  برای  

 به باغ آرزوهایم

 چه گم گشته می گشتم

 به گرِد هر گلی، گلرخ

 تو را می جستم و جانا

 نمی دیدم نگارم را

 چو آن فّتانهء ساحر

 نشانم داد کویت را

 تو چون شیدی درخشیدی

 دلم بردی به شیدائی

ی، ِای مهرخبه خوابم آ  

 خمار هر شبه دارم

 از آن خمخانهء رحمت

 بیا در گلشن رؤیا

 که رامم کرده، ای زیبا

 ُمل نوشین نای و 

 ناز و ناِر نرگسین چشمت
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

و یک هزار و سیصد و نود سّوم شهریور ماه  
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 باز تولید
یدبر او د یشکرد و پر خو   نگه یکچون ن  

ه از ماست که بر ماستک یمگفتا زکه نال  

(ناصر خسرو)  

 

 پرسش می کنی از باز تولید بهروزی و نگون بختی؟

 آن دانه ای که پاشیدیم از سر سخاوت ومهر

 و آن بذری که نکاشتیم از سر حسادت و کبر

 آن گریه ای که شنیدیم و ره همدردی و همدلی گشادیم

 و آن اشکی که دیدیم و روی ترسان و ترش برگرداندیم

آموخته ای که بکار بستیم با تالش و تکاپو و پشتکار آن   

 و آن درسی که نیاموختیم به بیهودگی و سبکسری از روزگار

 آن دستی که ارج نهادیم برای تفاهم و دوستی

و آن سالمی که بیجواب گذاشتیم از روی پیشداوری    

 آن ندائی که برای آزمایش و آمیزش پروراندیم

ی و نانی به خواری از نای برآوردیمو آن ناله ای که برای نام  

 اینچنین بود بازتولید بهروزی و نگون بختی
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

و یک هزار و سیصد و نود چهارم شهریور ماه  
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 نخلستان
یدگاند یورز  برای  

 

 آمدم به سوی سرای دلت،

.در زدم  

 در گشودی و به شیرین نگاه خود

.مستاره ها ریختی به آسمان دیده ا  

 

.گلخنده ای به چهره ات شکفت  

!"منتظر بوده ام! خوش آمدی: "گفتی  

.بال و پر زدم  

 

 دستم گرفتی و به ناز

کشاندیم به باغ اندرون خویش،   

 هدهدی شدم بیقرار،

کنجکاو و هوشیار   

.به هر گوشه ای سرزدم  

 زنبور و پروانه گشتم،

 به جستجوی شهد حیات پرور گیاه،

 سرشار از مهر یار،
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.هر گلی لب زدمبر   

 

 چون که دیدم بوستان و مرغزار

بیا تا نشانت دهم شوره زار: "گفتی  

.که زندگی نبوده است همیشه بر یک پایه برقرار  

 با باران اشک و در بادهای آه

."در دلم چنین بپا کرده ام بهار  

 

.بوسه ها زدم به پای پویا و دست آفریننده ات  

:پرسیدم به شوق   

"زار دلکشت؟بمانم در این کار "  

!بیگمان: "گره ز گیسوان گشودی و گفتی  

 گر دلت ستایشگر زندگیست،

!"همراه شو، بیامیز و بیازمای و بمان  

 
۞۞۞ 

Dubai 

یکو نود و  یصدهزار و س ماهدّوم مهر   
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تو یحهءرا  

 برای زیور دیدگان

ز ره رسیده بود دگر روز بار  

گران وآن ِمهِ   

 باز از کران تا کران

ا، آن رود روانبر فراز فولد  

و آسمان گانمیان دید  

 پرده ای کشیده بود

 

زیرورو در آن بساطِ   

گلو چکاوکی در  

گفتگو با خویشتن به  

 منتظر نشسته بود

 

 نامه و پیام تو چون رسید

فتگر تو فضا را  تنپوشِ  عطرِ   

سپید غنچه ها کرد یاسِ   

 چکاوک نغمه سرداد و

 پرندهء دلم پرکشید
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 ِمه همچنان در آسمان

رده وار مانده بودپیدار پا  

طلسم زمان دیگر لیک  

 به یکبار درهم شکسته بود

 قلب من ز شوق دیدنت بیقرار

 خورشید را به کوی خویش میکشید
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

یکو نود و  یصدهزار و س ماه آباندّوم   
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 زهر و مرهم

 برای دکتر مرتضی محیط

 واژه ها میوه ها را مانند

از شاخهء بوته ها و درختان آویزان   

 بوته ها و درختانی

 که گاه در کنارهء کویری برهوت برآمده اند

و زمانی در جلگه ای زرخیز    

 یا در دشتی سرسبز

 برخی بر سر راهی بدور از آبادی روئیده اند

 و برخی در آستانهء بهم پیوستن رود و دریا

 گاه در زمینی ریشه دوانده اند

ده است به مهرکه حرث و آبیاری ش  

 و گاه ببار آمده اند بدور از باغبان و مرّبی

 خودرو و وحشی

 

 و میوه ها

 گاه دست زحمتکشی آنها را چیده

 گاه دزد و اربابی آنها را ربوده

 زمانی عزیزی آنها را عرضه میدارد
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 با لبخندی سرشار از عاطفه

و زمانی دوره گرد و کاسبی   

 برای گرفتن  سّکه ای

 

که زهر و مرهمو چنین است   

 گاه همشکل و همتا می نمایند

 تا زمانیکه حکایت آنها را

 با گوش دل نشنیده باشی
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

یکو نود و  یصدهزار و س ماه آبان هشتم  
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 ُدبی
 در بهشت بدیِع بابدیل برده پروران زمان

 بردگاِن عصر بسنده کرده بر بهرهء بیمقدار خویش

ابی فریبنده و دلخراش و دلنوازمحِو تماشای سر   

 

 درمانده در درِک نخوت و تکّبر نو کیسه های بددهان 

 خو کرده به دردهای روح خویش، در دهشِت دخمه های انبوه و پریش

 در ازدحام و آمیزِش سنگ و آهن که قد کشیده به اوِج آسمان، سرفراز

 

نبیش از هفتاد و دو مّلت، زرد و سپید و سیاه، رنگین ُگما  

 سر به سجده فروبرده در کوره و کارگاه سرمایه داران تیره کیش

 شرح این تنّعم و تغافل میخلد قلب را چون تیِغ تفتیده ای جانگداز
۞۞۞ 

Dubai 

یکو نود و  یصدهزار و س آذرماهدّوم   
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 سازندگی
 

 شب است و ُجنِگ سکوت و شراِب تنهائی

 خانه سرشار گشته از شراره های رؤیائی

خجسته احوالی، بارور، آرامدر چنین   

 

 فکر ره می گشاید به جانب ریشه

 قلب می تپد به شوِق شکوفان نهاِل اندیشه

 و منم شاِد هوشیار، زنده، شیرین کام

 

 تا دگر بار ِز دِل آزمون و آمیزشی درین کیهان 

 رویبنده بیفتد ز رِخ بخشی ازین حقیقِت پنهان

در اوهام کم شود، هر چند قطره ای، محنِت بندیانِ   
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

یکو نود و  یصدهزار و س یازدهم دی ماه  
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 بوستان با کینه شکوفه به بار نیاورد 
سپاس از ِسمرا با  

!کار یوِب مع چرخشِ   

!و َنِکش انتظار خیز  

تعّلق به سر؟ باجِ   

!گردون نگر گردش  

یارِچرا جو ب چشِم  

َوهمت گذار  بازیِ   

ینسرزم یندر ا کینه  

یندهد بذِر ک آب  

و کالِم درشت خشم  

گذارد به ُمشت تیغ  

دگر، انتقام زخِم  

یام؟برسد الت چون   

و مهر است راه بخشش  

ُکن نگاه یندو عج زین  

!کار یوِب مع چرخشِ   

!و َنِکش انتظار خیز  

۞۞۞ 

یکو نود و  یصدهزار و س بیست و سّوم دی ماه  Rotenburg an der Fulda 
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  هار و بالندگیب
 

ا، این مرهِم درِد دل ریشانبهار دلگش  

 نگاِر نازنیِن نیک روِی نازک اندیشان

 می ومیخانه و محراِب به کیشان

 

 

 خرامیده به دشِت شعور و آرزوی ما

 همی بوسد لباِن پینه داِر پوریاِی ما

 زمیِن جانفزاِی گل ضمیر بی ریای ما

 

 

 به ناز و بوسه و لبخند و طّنازی 

ی به لب صدها سروِد شاِد دلباز   

 کشاند با کمنِد پرنیانی پود طّنازی 

 

 

 دل و دیده به جشِن جویباراِن جوینده

 که از ابِر بهاری سخت جوشانند و پوینده

 غباِر یأس را به هر سوئی تیز روبنده
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 زمیِن سخاوتمنِد بردباِر از مهر آکنده

 ز شوِق زایش از تن جامهء دوشین فروکنده

ِش بالندههزاران شعلهء سامان بخِش سبز اندی  

 

 

 دوانده از میاِن ریشه هاِی ملتهب در خاک

 به سوی ساقه ها و شاخه های دیده بر افالک

 نمانده هیچ یادی، نه از سوِز سترون ، نه از کوالک
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 بهاران را حرمت نگه می دار، ای نازنین، ای یار

 به دشِت وجود خویش، در آن خاک از مهر و خرد سرشار

عشق، به صدق و جّد و استمراربه بار آور گلواژه های   

 

۞۞۞ 
Rotenburg an der Fulda 

دوو نود و  یصدهزار و س پنجم فروردین ماه  
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 شوِق آفرینش
 

 دلی نیمی ز زن، نیِم دگر از مرد آفریدیم

 گهی در سرخوشی، گاِه دگر در درد آفریدیم

 

 بسی با شعر و شور و رو سوی رؤیا

دیمدمی ماتمزده، در شک و عقب گرد آفری  

 

 به آواِی برفین زمستان و نواِی تابستاِن زرریز

 به جشِن رنگیِن بهاران و پائیِز صد گرد آفریدیم

 

 چه در داد و چه در بیداد، زبان خاموشی و فریاد

 براِی جمع روزخوئی تکرو و ُگردی شبگرد آفریدیم

 

 هم از کفر و هم از ایمان، به راِه دانش و احسان

ه پیری هم جوانمرد آفریدیمبه پاِس گوهِر انسان، ب  

۞۞۞ 
Rotenburg an der Fulda 

دوو نود و  یصدهزار و س هشتم فروردین ماه  
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"مداخلهء بشردوستانه"   
 

 جنگجویاِن جبوِن جهل و جنون 

 مهِد مهر را می کنند دریای خون 

 زوزه شادان در مرِگ انسان می کشند

 داد را عبث در بند می خواهند و زبون 

۞۞۞ 
Rotenburg an der Fulda 

دوو نود و  یصدهزار و س هجدهم فروردین ماه  
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یمهربان  
 

شکوفه در بزِم باِد صبا پاینده  

پروانهء جان که در رِه نور رها خود  

سنِگ خارا یانِ مهر است که در م تنها  

آن را یابد یآِب روان و م یدجو  می  

۞۞۞ 
Rotenburg an der Fulda 

دوو نود و  یصدسهزار و  نخستین روز اردیبهشت ماه  
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 نگاهی و نویدی
ما و سهیلگِل نار، سیبرای   

از خانه چون برون شدم، در روشنای صبح بهار، نگاه نگار برنا دل، جنگل کهن، نویدی را در خود 
.داشت و نبیدی  

 

 
 

 منظِر مخملِی سبِز گیاه

 در بهاِر روشن

 منبع و مائده و مأوائی ست

 که از آن باز روان



 

64 

 

اپاکی هابا وجود همه ن  

 که عیان است در آفاِق جهان

 مست و سرشار شود

 از یقین وایمان

 به رهایی و روندی که در متن زمان

 جریان دارد بی شک و گمان

 گه به تندی و شتابان

 به محنت، حرمان

 گه  به نرمی و خرامان

 به صد مهر، شادان

 

۞۞۞ 

 

Rotenburg an der Fulda 

  دونود و  و یصدهزار و س چهارم اردیبهشت ماه
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 شکوفهء قلم

 
چراغ و چشم و پنجرهکدر مکن به کینه ها   

 بساب چرِک سینه را، زدای زنِگ حنجره

 چو پر کنی دوات را ز مهِر خاک یکسره

 قلم دهد شکوفه ها، شود گشاده منظره 

۞۞۞ 
Rotenburg an der Fulda 

دوو نود و  یصدهزار و س هشتم اردیبهشت ماه  
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اشقانع یارِ کهن د ایران،  

 
 صد سروده سر گرفته از جشن و جنبِش جاری در جهان

 از َرستن و ُرستنی چنین عمیق و دیرپای و کم نشان

 جنگل کهن چه سان خنده بر لب نشانده و گشته جوان

 برگهای گویای و گیراِی مهربان او همساِن پرنیان

 آرام جان و دلنواز و درخشنده اند چون دیدگاِن نوزادگان

ختاِن سبزین ردإ، می تراود شکوفهء نغمهء مرغکاندر میاِن در   

 پر ز رمز و راز و نیاز، چون ترانهء تمّنای تازه دلداگان

 شسته باراِن رحمِت شبانه، این اشِک شوِق آسمان

 گرد و غباِر گذشِت زمان در مکان بر سِر راِه سالکان

 در چنین اوِج لّذتی می تپد قلب من برای کهن دیاِر عاشقان

ز و نشیب آمده از بیم و امید  چون امواج دریای بیکراندر فرا  

 

۞۞۞ 
Rotenburg an der Fulda 

دوو نود و  یصدهزار و س هشتم اردیبهشت ماه  
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 ُگزینه
 

 گویند گزینه ای دگر نیست، َمگرد

 ساالرِی سرمایه جهانی ُبود و بی برگرد

 از یاوهء جانیان مشو تو دلسرد

ردبا مهر و خرد بپو رهی در دِل د  

۞۞۞ 
Rotenburg an der Fulda 

دوو نود و  یصدهزار و س اردیبهشت ماه نهم  
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 اّول ماه مه

 
ست یتیسان خموش و سرد نشستن جنا ینز   

بهار یپنهان یهءاعتنإ به پو  بی  

یرو ناگز  یکریزکه بال چلچله،  وقتی  

یارش یزندهوا م یعوس یشآ در  

( یکدکن یعیدمحم رضا شف)    

 
۞۞۞ 

 

پرغباِر دروغ و دغا، هوای مسموم و بختِک خفقاندر این فضاِی   

 در این دوِر دیرپاِی خود را به ستمگران فروختگان و دلقکان

 در این جوالِن جنگجویاِن ریب و ریا، جشن و پایکوبِی بداندیشان

 که تیره گشته است و چرکین منظِر دالویز چهرهء پاِک آسمان

روان به گودِی حرماناز هجوِم امواِج ُکشندهء امید و ِکشندهء    

که برآمده اند خیره از پِی تحریف و تکذیِب حقیقت و کتمان   

 و بپا کرده اند توفاِن  تخریِب زیبائی و تمسخِر عدالت و احسان

 و روان کرده اند تحمیِق مرد و زن، پیر و جوان، در فراسوِی جهان

  آن چنان که گوئی بارِش پاره سنگهاِی هستی ُزداست از دِل کیهان

 کاینک آوار می شود سخت و بی امان بر سِر هر کوی و مکان  
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 آری، در بحبوحهء این جنجاِل بیکران و جنِگ گران علیه انسان

 گر صداقتی تو راست، دریاب دالوِر دروِن خویش را، تازه نفسان

 تا در میان این همه َدَوراِن درد و بیداد و فغاِن ساری در دوران 

.ان دارد و نیکی را هماره آورد به ارمغانداد و وداد را باز آرم  

۞۞۞ 
Rotenburg an der Fulda 

دوو نود و  یصدهزار و س اردیبهشت ماهاّول ماه مه؛ یازدهم   
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 سبز و سبز و سبز
اا و علیرضبرای سیم  

 صد چکامه برآید از چشیدِن فسانهء فّتانه سبزینه در بهار

 سبز و سبز و سبز

 سبِز بیقرار

ای سبِز مغز پسته  

 لحظه ای خفته در آغوش فیروزه ای

 لحظهء دگر خرامیده به سوی یشِم ناب

در سطِح آب   
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 گه همایشی با زرد و کهربا

 در برین دشِت نور و آفتاب

 آن طرف رشته هائی سپید را کشیده بر جبین

 وین طرف سرخ و گل بهی و کبود را در کمین

 بر اعجاِز سبز در بهار

و نگاربر این نازنیِن صد نقش   

!زهی، آفرین، آفرین  

۞۞۞ 
Rotenburg an der Fulda 

دوو نود و  یصدهزار و س اردیبهشت ماه یازدهم  
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هر انسان دالوِر درون   
 

* تضوی جعفر پناهی و با سپاس از محمّد رضا مر  برای   

 

 چه ابلهانه می کشند

 بر چشماِن جویندگان

 تّکه پاره های ترس خویش را

چرا که با گوِش جان   

توان نگاه رامی   

 پرواز داد به اوج آسمان

 

 و چه خیره بند می نهند 

 گوشهای در طلب گشوده را

  چرا که با پوست و دماغ نیز

 می توان شنید

ترانهء تمّنا و نغمهء بلوغ را    

 

و چه وحشیانه زخم می زنند   

 پوست و دماغ را

 که با زبان هم می توان
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 نسیم و نرماِی شکوفه باراِن بهار را

ید و لمس کردبوئ  

 

 و چه عاجزانه می برند

 زباِن ضد بیداد سر کشیده را

 که با لبان نیز می توان

 فراخوان به دانش و داد را

 در سراسِر جهان سرود

 

 و چه حقیرانه می دوزند

 لبان دادخواه را

 در تنگناِی تالشِی خویش

 چرا که با تپِش قلب هم

 می توان دالوِر دروِن هر انسان را

.بوسه باراِن یاوران بردبه بزِم    

۞۞۞ 

* http://www.project-20.org/index_pers.html 
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

دوو نود و  یصدهزار و س اردیبهشت ماه هجدهم  

http://www.project-20.org/index_pers.html
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 نغمه
 چه می خواند چنین زیبا

 نهان در شاخساِر جنگِل گویا

ر از دیده و داعی به صد رؤیابدو   

 چو بگشایم دری رو سوِی سحِر این دنیا

 درون نغمهء مرغک بیابم نغمهء خود را

 که می جوید رهی در قلِب انسانها

 برای گردشی دیگر به ِگرِد زشت و زیباها

۞۞۞ 
Rotenburg an der Fulda 

و دوو نود  یصدهزار و س اردیبهشت ماه بیست و هفتم  
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ندر ارِج زما  
 تقدیم به رنگین کمان

:گفتا  

 دل بستن به شادِی گذرا چرا

 در حضوِر نیستِی جان ستیز،

 این ناگزیِر ناگریز؟

 

:گفتمش  

 گر لحظه وحال را،

-آری، هدیه ای بی شک گذرا   -    

 بی مقدار شماری ناروا

 گمان مبر خام که مرگ را

.وام دار نخواهی شد در انتها  

 

۞۞۞ 

 

Rotenburg an der Fulda 

و دوو نود  یصدهزار و س یازدهم خرداد  
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 درخت و هستی
سیما و رامین تقدیم به  

۞۞۞ 

 

درخت یا ییتو قامت بلند تمنا  

 همواره خفته است در آغوشت آسمان

درخت یا ییباال  

پر از ستاره و جانت پر از بهار دستت  

درخت یا زیبایی  

 

 سیاوش کسرایی
۞۞۞ 

 

 سالکی آمد مرّدد، گرم پهلویش نشست

راست گو در این تکراِر پیوند و گسست: "فتگ  

"تو چگونه مانده ای از ِمهر َمست؟  

 

ریشه هایم را نگر و راز بین:" گفتش  

 سخت پیچانند در قعر و پهنای زمین

 محترم دانند واال خاک و آِب هر سرزمین
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 آشنا گشتند با سرنوشِت اختراِن بیشمار

اندر هزارکه به گردش بوده اند قرنها هزار اندر هزار   

."وز نبود ما نبودند لحظه ای در انتظار و اضطرار  

 ۞۞۞  

Rotenburg an der Fulda 

هزار و سیصد و نود و دوتیر ماه اّول   
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 ُدردانهء  ُدرریز
میترا و اردشیر  تقدیم به  

۞۞۞ 

روم یهر سو كه م  

گوش این و آن در  

در ازدحام خیابان حتی  

،نور حرف مي زنم از  

 از نور...
* یری مش یدون فر     

۞۞۞ 

 صبِح صفا سررسیده است، َوه سرمست و شید نوش

.مرغکاِن مغنی، غنچه آوراِن غّماِز این جشِن ُپرغرور  

 در قلِب یاوِر سخاوتمنِد ساعِی سبزینه پوش،

 جنگل جهان اندیش و جادوگِر مهر و سرور،

.گوش می نهم به نغمهء طبیعِت نو جامهء گنجینه پوش  

:ام سفینهء پاجوش هاِی شوق و شور می دوم، درون سینه  

 نیستم کمتر از درختاِن ُدردانهء ُدرریِز سخت کوش

.ریشه در خجسته خاِک پرورنده و دل و دست و دیده  سوِی نور  

۞۞۞ 

هزار و سیصد و نود و دوتیر ماه شانزدهم   

Rotenburg an der Fulda 


