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 ریشه در خاک و دل دریائی و رو سوی سپهر

 سروده ها

چهاردفتر شمارهء   

 
 

افسانه بهار: نویسنده  

دو و نود و سیصد و هزار ماه تیر یکم و بیست :آغاز دفتر         

سه و نود و سیصد و هزار ماه شهریور دّوم و بیست :تاریخ آخرین نوشته  
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 ترانه های زندگی
مهشید، فریبرز و پیشی برای  

 برایت ترانه ها خواهم سرود

وشِن شورانگیزترانه های ر   

 نورافشان چون رقِص پیام آوراِن خورشید

 در البالی بلند شاخساِر درختاِن سرفراز

 چرا که غم نامه ها را بسی چشیده ام

 

 برایت ترانه ها خواهم سرود

 ترانه های لبریز از شوِق بخشش

 آموزگار چون زمزمهء نسیم نیمروزی 

 بر فراز شطرنجین کشتزارهای گندم و شلغم

حرص نامه ها را بسی پاره دیده امچرا که   

 

 برایت ترانه ها خواهم سرود

 ترانه های ماالمال از عطر پاالیش و پرورش

 مستی آور چون گاِه گشایش مسئله

 در کالس زیست شناسی و هندسه 

 چرا که وهم نامه ها را بسی تجربه کرده ام
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 برایت ترانه ها خواهم سرود

 ترانه های سرشار از تمّنای زایش

رم چون شکوفه باراِن سیب و بادامن  

 در کوچه باغ های کنجکاوی و کودکی

ها را بسی دوره کرده ام چرا که مرگ نامه  

 

 برایت ترانه ها خواهم سرود

  ترانه های زندگی
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

و دو ماه هزار و سیصد و نودیکم تیر بیست و   
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 جامه ها

 
 در برابر نگاِه پاک آینه

ن را ز جور جامه هاخویشت  

:تک به تک رها می کنم  

 جامه های عاریه

 جامه های جامعه

 جامه های آتیه

 جامه های جهانهای پیش از این

 جامه های آرزوهای آن و این

 جامه های به جا مانده از کور دوراِن دور

 جامه های به تن کرده گاهی به زور و گهی با غرور

 جامه های رنگین دلنواز

.نهای سرفرازجامه های جا  

 

!وه چه سان برهنه و رها می شوم  

 

 آشنای دیرآشنای خویش را درون آینه

 در جوار جامه های جا به جا جدا شده
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.مهربان نگاه می کنم  

 با ندای دلنشیِن درون 

.مطلوب و محبوب خویش را صدا می کنم  
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

و دو ماه هزار و سیصد و نودم تیر دو  بیست و   

 

 



8 

 

8 

 

 نشانه ای بیافرین
Wolfgang Kuhlmann یادبودی از   

 

یافرینب ینشانه ا  

،اندر بهار سپیده دمان  یِمنس ِسحرِ  بسان  

بال زدِن پروانه ها در تابستان، بسان  

،خزاندر  و رنگها برگها یهماغوش بسان  

برف در زمستان، یدانه هاخرامِش  بسان  

.دارد یمناآشنائی ارزانی که  یلبخند بسان  

 

یافرینب یا نشانه  

ید،ام یبخموِش خمودگاِن  یلِ خحزیِن ازدحاِم  اوجِ  در  

،ستمکاران کریهِ  یِ سرمستمتِن  در  

.مرگ آوران یروزی نعرهء کر کننده پ یانم در  

 

یافرینب یا نشانه  

.و زندگان یزندگ برای  
۞۞۞ 

و دو  ماه هزار و سیصد و نودنهم تیر بیست و   
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 شکوِه آفرینش
 

گر تک به تک ِز هم گسیختند گلبرگها  

 عطر و گرده ها  با بادها گر گریختند

 نیک بین شکوِه آفرینِش گیاه

 زنبورها طرح گلهاِی تازه ریختند
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

و دو هزار و سیصد و نودهجدهم مرداد ماه   
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"تو خود آفتاِب خود باش"  

 
 شب چادِر گوهرداِر پرنیاِن خویش

 سوی دنیای دیگری کشانده است

 شاید نوازشی کند دلی پریش

 پلک ها پاک می کنم بی شتاب

 با سروِد ساحراِن بالداِر شاخسار

 از مرهم رؤیا و خواب

رنجی و صورتیسرخ و نا  

 سبز و سپید و کبود

 میهمانان ایواِن امساِل زندگی

 گرم و پرنشاط و بی ریإ

 صد درود و نویدم می دهند

با لبان بی صدا   

 آن طرف ترک

 در انبوِه گیاه

بر تاِج درختاِن سر کشیده بر فلک   

 بنهاده خورشید خرامان ارمغان

 آراِم جان و دلنشین
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ناز همایش برگ ها و نور و آسما  

 مسحوِر این باژگون دریای بیکران

 در دلم شکوفه می زند

جلوهء قلمکاِر اصفهان   

 

 احسان و ژاله  و فریدون،

سیمین و سهراب و سیاوش،   

 هوشنگ و فروغ و دیگر مهریون 

در سراِی ستایِش آفرینش و تالش و سرور   

 همراهان و دلداری دهندگان منند

:د و نوربانگ باز سر می دهد دمحم رضا ُپر ز امی  

 

تو خود آفتاِب خود باش و طلسِم کار بشکن"   

 بُسرای تا که هستی، که سرودن است بودن

... 

 ز برون کسی نیاید چو بیاری تو، اینجا،

(١." )تو ز خویشتن برون آ، سپِه تتار بشکن  
۞۞۞ 

١٧٩١، دمحم رضا شفیعی کدکنی، آکسفورد، "غزلی در مایهء شور و شکستن( "١)  

حصار بشکن ینشب، در ا نیگرفت از نفسم  
روزگار بشکن ییحصار جادو ینا در  



12 

 

12 

 

خون، یتاز دل سنگ، برآر را یق،شقا چو  
جنون، صالبت صخرهء کوهسار بشکن به  

به ترنّم و ترانه ی،که ترجمان صبح تو  
بگشا، صف انتظار بشکن یدهزخم د لب  

" ی؟آفتاب یدسر آن ندارد امشب که برآ " 

کار بشکنخود آفتاب خود باش و طلسم  تو  
که سرودن است بودن ی،تا که هست بسرای  
بشکن یارد یندژ وحشت ا یترنّم به  
یهغارت تتاران، همه سو فکنده سا شب  

بشکن یوسارد ی یهسا ینا یبه آذرخش تو  
ینجا،تو، ا یاریچو به  یایدن یبرون کس ز  

.برون آ، سپه تتار بشکن یشتنز خو تو  
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

و دو هزار و سیصد و نودشم مرداد ماه بیست و ش  
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یدر نگاه یندائ  
 

سرشار از الوان و بالنده دورانِ  ینا در  

ست، یو نوزائ یکه آکنده ز نابود  

آتش باِر آشفته یایدن ینا در  

ست، یبائیخود زهدان ز  که  

بحِر آرام و  پرآشوِب سخت کوبنده ینا در  

ست، یائیو رؤ یراو هم گ یاهم گو که  

یبه ظاهر خاموش یِ اجزا رندیابس چه  

و نظر دارند یراز س یتحکا ینهصد س که  

یدر اوج سخاوت گرم و گشاده آغوش و  

گوهر دارند، یگرو د یدمرجان و مروار  ز  

یتن پوش ،صدا را یب یندا گر بینی و  

.دارند ربه بَ  ،یدر نگاِه ناِب آگاه ،صدها گل ز  
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

م شهریور ماه  و دو هزار و سیصد و نوددو   
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 پرسش

 
.برای باشو و همدردانش که در جشِن جنگ افروزان می سوزند  

 

 برای آن که غنچهء لبی

 در جواِر دیده ام

 به خنده گشاده ُگلی شود

!چه جهدها که می کنم  

 

 در برابر جنایت و جنون تازه ای

 که با صد نیرنگ و شرنگ

 چنین بیشرم و بیرحم و عیان در ره است

و گلهای شکفته و ناشکفته را هزار در هزار   

 هرزه و جبون در کمین نشسته است

 چه می کنم؟
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

و دو هزار و سیصد و نودپانزدهم شهریور ماه   
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 تالقی
 

 نگاهش می کنم،

 گرفتار ُجبن و جور خویشم؛

.بی جنبش    

 چه می جویم خاموش و خام و چنین خیره؟

ته برچسبیهمانا برجس  

 برای دفتر و بیمه،

 که شاید داوری 

.بر وفِق مراِد من نظر راند   

.نگاهم صامت و سرد و سخت سنجان است  

 

 نگاهش می کنم،

 دل شاهِد شهِد جانش،

 که انسانیست لبریز و ماالمال

 از درد و شور،

.سعی و شادِی آمال   

 میاِن روزن چشمش 

 چه خوش می بینم اکنون 

.شخیزِش خورشیِد آرام  
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 کناِر کام شیرینم

 چه خوش می بویم اکنون 

.مهِد مهر، بی سنجش  

.نگاهی گرم و گیرا و بس گویاست  

 خرامان ُگر می گیرد از آن

.آتِش نرمش   

 

 تالقِی روان ها

.بالنده باِر نگاِه مهرباِن انسان هاست  
۞۞۞ 

 

Rotenburg an der Fulda 

و دو هزار و سیصد و نودشانزدهم شهریور ماه   
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 روشنگری 
 براِی برنادالن گمنام

۞۞۞ 

 

 کبریتی از پریدِن شبتاب وام کن

 وز شعله اش چراغ برافروز،

.تا پیِش پای خویش بینی  

 زان پیش تر که در لجِن شب

.چون الشه ای به صدر نشینی  

 

 محم د رضا شفیعی کدکنی
۞۞۞ 

 

 در هر سوی چون نگاه می کنم و بر هر کنار

 جنگی است برقرار

اب و آشکارگاهی بی نق  

 گاهی ظریف و زرنگار و ریزکار

.همواره استوار بر دروغهای مرگبار  

 

 وندر میاِن جهل و جنوِن بیشمار
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 می بینم خیِل مسمومیِن عجز و انتظار

 با رأیت شکسته، از اّمید برکنار

 گشته اند با کژی ها چگونه سازگار

.درمانده اند در بنِد دروغهای مرگبار  

 

کستگان شرمسارمی بینم آن در خودش  

 گشته اند در معرکهء تعّبد و تظاهر تباهکار

.آورده اند پناه به اوهاِم پایدار  

 می بینم آن خود فروشان که با صد شعار

 لب می گشایند با تجاهل و انکار به افتخار

.در تجلیِل عامالِن دروغهای مرگبار  

 

 با این همه شادم به رزم خویش و دل به کار

ی رها از یأس و اضطرارچون بینم آن جانها  

 آن نادیان مهر و خرد که با ابتکار و پشتکار

.سد می زنند بروی بانیان دروغهای مرگبار  
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

و دو هزار و سیصد و نودهجدهم شهریور ماه   
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 پاِس دوست داشتن
 براِی سارا

را" دوستت دارم"  

 در حضور آینه

 در حصول تجربه

هبدون شک و دغدغ  

 با اکرام و احترام

 برای تأکید و التیام

 تا به حال چند بار

 به خود گفته ای استوار؟

را" دوستت دارم"  

 با مهِر زاینده 

 با علِم آفریننده

 به خود ارزانی دار

 هماره با شوق و اختیار

 تا دوست داشتِن جهان را

!در خود پاس داری، ای دل آرا   
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

و دو هزار و سیصد و نودر ماه ششم مه  
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 پرچِم مهر

 
زیِر بارِش تیر ،باز گل می کاریم  

 باز گل می کاریم،  در آوار و نفیر

 گِل با مهر پرورده پرچِم ما

 شوِق زایش نشود خوار و اسیر
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

و دو هزار و سیصد و نودسیزدهم مهر ماه   
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 تالِش پاینده
 تقدیم به فریبرز

 نه از نیاز به نام و نان و ناخدایی نگاشتیم،

ر و تکفیر تاختیم .نه از ترس از تنهائی و تباهی و تکسُّ  

یم و گریستیم و گشتیم و گشودیماگر نگریست  

 آبخورِد ابرام و استمرار و ابتکاِر ما

 شوِق شکفتن در شناخِت شالودهء هستی بود و

 درِک درمان پذیرِی درِد دیرپاِی دوران

. و احساِس اوِج آرامش از پی پالودن و پرورش  
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

و دو هزار و سیصد و نودبیستم مهر ماه   
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خنافرا  
 

 برای کالغ و موش و میمون 

 

 لحظه هاِی کشِف کژراهه و کورِی فکر و نخوِت کبیر

 لحظه هاِی درِک عجِز عقِل در ناآگهی ها مانده اسیر

 

 لحظه هاِی گشایش در فهِم سرچشمهء  فشار و فاجعه

 لحظه هاِی رسیدن به مبدإ گهی بسیار دوِر واقعه

 

ن گفتنیگر صعوِد انسان سرودنی بود و گذاِر گرا  

 در شعر و ترّنِم آن لحظه هاِی دگردیسی و نوتنی

 

 در گرامیداشِت کهن گوهِر کائنات و حیوان و نبات

صد شعله سر می کشید و نورانی ترین ستاره های نجات   

 
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

و دو هزار و سیصد و نودبیست و چهارم مهر ماه   
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 گل پائیزی 
لی داردآنچه در کون عیان است روا  

 نقطهء عطف و بلوغ و زوالی دارد

 نگهم کن در دِل پائیز به باغم رعنإ

 عبرت از شوکِت من تنگ مجالی دارد
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

و دو هزار و سیصد و نودبیست و هفتم مهر ماه   

فریبرز درخشان: عک اس  
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 نیاِز نوشین
 

ورنازنینا، بال بگشای سبکبار، در سر شوِر درک و عب  

دل رها کن زین سترون کشتزاِر پرغباِر بیغرور   

 سینه ماالمال کن از مهِر حیوان و گیاه و آب و خاک

 داد پرور پاک بین، زنبورسا، سرشار از شهِد احسان و شعور
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

م آبان ماه  و دو هزار و سیصد و نودسو   
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(١)پیوند   
 

 در این کیهان گستردهء پرشکوه

 به سوی حیوان و گیاه و خویش

 و هر آنچه در این بیکرانه موجود است

 پل می سازم، خرد و کالن،

 تا در فهم و بزرگداشت هستی

.گامی بردارم   
۞۞۞ 

  و دو هزار و سیصد و نودآبان ماه  مونیخ، پنجم
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 نسیِم َنَفِس نیکان

 
 آخرین روزهای گرم پائیز است

 در دِل جنگِل دلنواِز َوجدانگیز

ام می زنم با سپاس و خرسندیگ  

 

 بر تنم حریر خورشید است

 در سرم هزار سوداِی شورانگیز

 دیدگان در ِسحِر آوند و دل من بساِن آوندی

 

 

 ابر حاّلجی شده، رشته رشته، پاک و سپید

 می خرامد با نوازش باد در قلِب سپهر

 برگها نگران مانده اند میان رفتن و ماندن

 

ِگ شاخسار خورشیداز میان تورِی صد رن  

 مهربان پاشیده بر روی زمین جواهِر مهر

 مرغکان مهاجر سرگرِم نغمه سراییدن و دل کندن
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27 

 

 سرخوشم زان فراخ مشربانی که از سر تفّکر و دّقت

دروغین جزیره های خوشبختی نخزیدند خیره در  

 نگزیدند جای در تنگ بنِد هورقلیا به بیخبری 

 

با گران محنتنکشیدند دست مأیوس از مقابله   

 مایه از نان و نام و جان نهادند بی ریإ در سختی

 عمرشان شکوفا، شکیبا، به َرِه داد شد سپری 
 

۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

  و دو هزار و سیصد و نودآبان ماه ششم 
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(٢)پیوند   
 

 در این جهان بیکران

 نگاهی ژرفم آرزوست

 به سوی خویش و دیگران

 برای درِک واقعه

 

سوی شکسته ها، ِز هم گسسته هابه   

 به سوی کوثر و کویر

 به سوی رسم ها و خصم ها

 به رغم دریغ ها، دروغ ها

 برای فهِم فاصله

 به سوی شنیده ها و دیده ها

 به رغم سراب ها، فریب ها

 به سوی خستگان، ز راه ماندگان

 به سوی رهروان، ز بند جستگان

 میان خنده ها، سرشک ها

دهابه شوق التیام در   

 برای وصِل نسل ها
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 در این جهان بیکران

 نگاهی ژرفم آرزوست

 به سوی خویش و دیگران

 برای عشق و عاطفه
۞۞۞ 

 

Rotenburg an der Fulda 

  و دو هزار و سیصد و نودآبان ماه دوازدهم 
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 بی پیرایگی
 آرمیده در نرماِی نگاِه نغمه ساِی تو

 بر سریِر سبِز دیدگانت، ای نازنین

وآوِر پاک اندیِش پویاِی خیرخواهپیِر ن  

 می ُکند تعبیر و می ِکشد به تصویر

 خوشهء پرویِن رؤیاهای خواب و بیداری تو را

 می کشاندت به کهکشاِن بیکرانهء کالم

 می سرایدت نویِد بی پیرایگی و سرزندگی

 می دمد نسیِم مشکباِر سادگی و سازندگی
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda اسو دو؛  هزار و سیصد و نوده دوازدهم آبان ما ؛ فریبرز درخشان: عک   
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 سیاه، سپید، آبی
 تقدیم به فریبرز

 سیر در سماوات

 صراحِی سیاهی

 ساِز سکوت

 سؤال

 سنجش

 صبوِح سپیده

 آموختن از آب

 آمیزش و آزمایش

آبادانی   

 آواز

 ساقهء سپیدبختی

 سبوِی سبکبالی

 سیر در سماوات

... 
۞۞۞ 

 

Rotenburg an der Fulda 

  و دو هزار و سیصد و نودآبان ماه بیست و پنجم 
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فریبرز درخشان: عک اس  
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 دگردیسی
 برای گِل نار

 

 مداد

 به دادخواهی

.قد برافراشت  

 ّذرات وجودش

.درجهان پخش شد  

 

 کاغذ

 در روشنگری 

.روان شد  

 بال درآورد و

.اوج گرفت  

 

 دستانم

 در مهرورزی 

 چون شتافتند

.شکفتند  

 از یکی 
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نسترنی برآمدشاخهء   

.میزبان زنبورها و پروانه ها  

 دیگری 

چشمه ای شد   

.آبشخورِد جوجه ها  
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

م    و دو هزار و سیصد و نودآذر ماه دو 
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(١" )آر یاداختر به سحر شمرده "  
(٢)به پیشواز شانزدهم آذر   

 روشنگری 

 نموِد بارِز مهرورزی است

یچرا که آگاهی به تنهائ  

 به مسئولیت پذیری منجر نمی شود

 و پیکاِر اجتماعی

 بدون عشِق عمیق به هستی

 و محترم شمردن همه جانبهء زندگی

.   گلشن به بار نمی آورد  
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

م    و دو هزار و سیصد و نودآذر ماه دو 

۞۞۞ 

(١) 

سروده شده  یلصوراسراف یرخانهانگ، که در سوِگ جمی باشد اکبر دهخدا یشعِرعل ینبرگرفته از ا 
:است  

شب تار ینمرغ سحر چو ا ای  

یاهکاری ز سر س بگذاشت  

نفحهء روح بخش اسحار وز  

ی از سر خفتگان خمار  رفت  
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گره ز زلف  زر تار بگشود  

ی عمار  یلگون ن محبوبه  

یداربه کمال شد پد یزدان  

ی زشتخو حصار  یمناهر  و  

آر یارآر ز شمع مرده  یاد  

 

بند یناندر ا یوسفمونس  ای  

چو شد تو را خواب یانع تعبیر  

پر ز شعف  لب از شکر خند دل  

عدو به کام اصحاب محسود  

یوندو پ یشو خو  یاربر  رفتی  

و مهتاب یمتر از نس آزاد  

چند یککو همه شام با تو  زان  

وصال احباب ی آرزو  در  

آر یادبه سحر شمرده  اختر  

 

باغ شود دوباره خر م چون   

ینسکبلبل مستمند م ای  

و سپرغم ی سنبل و سور  وز  

ینچ ءنگارخانه آفاق  
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سرخ و به رخ عرق ز شبنم گل  

ینداده ز کف قرار و تمک تو  

که در غم یشرسنوگل پ زان  

ینبه نار شوق تسک ناداده  

آر یادفسرده   ید یسرد از  

 

همره تیه پور عمران ای  

چو این سنین معدود بگذشت  

آن شاهد نغز بزم عرفان و  

خویش مشهود چو وعد  بنمود  

مذبح زر چو شد به كیوان وز  

صبح شمیم عنبر و عود هر  

كو به گناه قوم نادان زان  

ارض موعود ی حسرت رو  در  

بادیه جان سپرده  یاد آر بر  

 

گشت ز نو زمانه آباد چون   

یكودك دورهء طالئ ای  

طاعت بندگان خود شاد وز  

یز سر خدا  خدائ بگرفت  
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اد نه رسم ارم  نه اسم شد   

یت زبان ژاژخائبس ِگل  

كس كه ز نوك تیغ جالد زان  

یبه جرم حق ستائ مأخوذ  

وصل خورده یاد آر تسنیم  

(٢) 

و  رضوی  یعتشر ( یمهد)آذر  ی،احمد قندچبرای بزرگداشت جنبش دانشجوئی و گرامیداشت دالوران 
یان  بزرگ یمصطف  

 ۞۞۞  

 

اس. الوند فریبرز درخشان: عک   
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 خورشیدت را نظاره گر باش
یمابرای س  

 

 جنگل و شهر

.زنده و ناپیدا  

 دریاِی ابر

گسترده، آرام   

 و آنچنان نزدیک

 که گوئی می توان

.دستی به نوازش دراز کرد  

 در دوردست

شفق   

.خمخانهء رنگ  

 پلکهایم امیدوار، سبکبار

.هماغوش می شوند  

 از سروِد خورشیِد درون 

.سرشار می شوم  
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

  و دو هزار و سیصد و نود آذر ماههفدهم 
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 یلدا
 

 شکفتِن گلخنده های کودکان

 مطلِع روشِن بهار

 مرغزاِر زیبائی و ژاله ها

 

 رقِص ذهِن عاشقان

 از حضوِر یار

 کالهء امید و شراره ها

 

 اشِک شوِق شاعران

 در سپاِس فکر و کار

 زهداِن شور و ستاره ها

 

۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

  و دو و سیصد و نود هزارآذر ماه بیستم 
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در بدرود یدرود  
 برای حسین وعیسی

 

 درگذشت زندگان

 بویژه نزدیکان و عزیزان

 یادآور بدایت و نهایت ماست،

 تمّنائی در تنهائی

 و فراخوانی تسّلی بخش

 به چشیدن شیرهء زندگی

 آمیزش و آزمایش

 پرورش و پاالیش

 سرود و سازندگی 

.آنچنان که سزاوار هستی باشد  

 

۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

م  و دو هزار و سیصد و نودآذر ماه بیست و سو   
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 گردون 
م به مهشید و فریبرزیتقد  

  

 آتِش درون سینه ام

.ارمغانی برای توست  

 آتشی ست از گذشته و گذشتگان،

.در جاِن من جهانی جوان ُشدست  

 

سبزبرگی و ُسرایندگی   

.ن ها رواستدر آتِش رواِن روا  

 

 آتشم را رخشان

. به آیندگان و دیگران رسان  

 
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

و دو هزار و سیصد و نودنخستین روز دی ماه   
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 حکایت
 

 درد ما

شاید   

سرچشمه اش ترس از انجاِم ماست   

 قّصه ها سرمی کنیم حیران

با راز، دراز و پرگداز    

ت وپائی می زنیمدس  

در راستاِی مرِگ خود   

 محو می گردیم لرزان

در قعِر این دریاِی نیاز   

 لیک نیک

در سیِر کیهاِن کهن گر بنگریم   

 مرهمی یابیم َمر جان

در گرماِی چشم و قلِب باز   

 
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

و دو هزار و سیصد و نودچهارم دی ماه   
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 بوسهء برف
 

 برای سوسن و امیر جمشید

 

انیسبکپا، نرم و نور   

 فرو می آئی امشب

!پولِک سرما    

 زمین نو پیرهن پوشیده

.خواهد خفت  

.زمان آبستن رؤیا  

 

 سحر ساَرم

صد ناز   

:نغعه خواهد خواند   

!سپیدی سفره ام برچید "  

"برایم دانه می ریزی؟  

: به بوسه گویمش بّشاش  

بر این خوانم"  
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.تو مهماِن خوشخوان باش   

!سپیدی خشک و تر دارد   

!"و نظر دارد دلم بر ت  

 

 و کاِج کج ُکَله سرمست

:خواهد خبر آورد   

جهانی پرنیان پوشیده"  

.خود آراست   

 درون ساقه ها و شاخه ها

.غوغاست   

 ز لطِف برِف زاینده

زبوِر زندگی   

!"باز و  پابرجاست    

!جانا : "به بوسه گویمش   

!چنین بود و چنین بادا   

!سپیدی خشک و تر دارد   

!"ارد دلم بر تو نظر د  
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 و آن یاِر دل بیداِر ُپرکارم

:خواهد گفت   

به اشِک شوق و"  

ُهرِم وجد پروردیم   

 درون سینه سودائی

.پرندینه، پاک و پالنده  

 جهان آباد می خواهد

.بدون وهم و ترس و فتل و قربانی  

!سپیدی سفره ای چیده   

!"بیا بزمی برانگیزیم   

!برپا : "به بوسه گویمش  

ا؟درون آتش، برون سرم  

!سپیدی خشک و تر دارد   

!"دلم بر تو نظر دارد   

 

 سبکپا، نرم و نورانی

 فرو می آئی امشب

!پولِک سرما    
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 زمین نو پیرهن پوشیده

.خواهد خفت  

.زمان آبستن رؤیا  

۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

و دو هزار و سیصد و نودهشتم بهمن ماه   
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زادبوم/ سرا   
 

.ک.برای باربارا  ف  

 

بالهای خاطره اب  

 بر می گردم

 به بدو ورودم بدین کشور

.بس غریب می نمودکه زمانی   

 

 گرانمایه و پایدار

 رایحهء موجوداِت واالئی ست

 که فداکارانه

 مسکنی ارزانی می دارند و

.مأوا و گرما  

 
۞۞۞ 

 

Rotenburg an der Fulda 

و دو هزار و سیصد و نودیازدهم بهمن ماه   
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 خانهء مادری 
 برای بم و زیروزبرهای زندگی 

 در سراشیِب زمان

نو فغانی که سخت و گرا  

 از میاِن آواِر خفقان و حرمان

 برآمده بود،

 سر در جیب،

که ُپر از درِد دوران صدائیبا   

 تهی از شوق، پریشان،

 خام خاُمش می شد،

 به ستوه آمده از 

 سستِی سوزندهء پالکی و قافله و همراهان

 سراسیمه و سرگردان

 من ِز خود پرسیدم

 خانهء مادریم پوده چه شد؟

ه،خنده از هشتی این خان  

 غمناک و غریب،

 آه، کی پر زد و رفت؟
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 بوم در بوم چه شد؟

 حوضخانه

با اشِک کدامین شب و شک   

نمور گشت تار و  

اندک اندک؟   

 صندوقخانه

سرد و تنگ و بی مایه چه شد؟   

 نخِل خوش خوشهء لِب مهتابی را

 چه کسی شاخه شکست؟ 

 

 خسته از غم نالهء من

 پنجره فریاد برآورد که باز

ن سازمخانه رخشا  

!گر مرا بگشائی   

 آفتابی است چنین

!دیده بگشای و ببین   

 

 ارسی داد زد از سِر درد
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 دستگیره منتظر و پابرجاست

 تو بچرخانش و ببوی 

!نفحهء صبح و سپیده بر در و دیواِر اتاق   

 

 آینه بر لب طاقچه شوریده بگفت

 گر بسابی از رویم زنگ و غبار

 جمله خواهم خواند ُجنگی به جمال

 از جهانی که تنها

.به جهد حاصل آید   

 

لِب بام( ١)ِاسپریچک   

 گلواژه سرود و لبخند

 و آورد خبر

از بوسهء باران و بهار   

. که به راهند و پابرجای  

چموِش چمان( ٢)و ُچغوِک   

 چنِگ چهچهه و روِد صعود

از سینه برون آورد نرم و روان   
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 و بپرسید به ناز

 سنگ تا کی تو ببندی بر پای؟

ان، چون نخوانی نغمهء آن جاِن جوان؟ه  

چو دید این بزِم نوید( ٣)سی سه اللنگ   

.دم بجنباند به وجد و خوش رقصید  

 

 سرخ صورت

از صحبِت خانهء مادری و حرکت این جانوران   

 خویش را گفتم پاک و عیان

(٤)کمتر از ذّره نیستی   

 بی شک و گمان

 سر فراز و بپاخیز با دِل شاد

هستیبا بداعت برای   

تا که هستی مهمان این خاک و َسرای    

!زنده رودی بنواز   

!زنده شعری ِبُسرای   

۞۞۞ 

:توضیحات  

پرستو: ِاسپریچک(  ١  
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گنجشک : غوکچ  ( ٢  

  م جنبانکد  : سی سه اللنگ( ٣

چرخ زنان یرس یدبه خلوتگه خورش تا/  پست مشو مهر بورز کمتر از ذر ه نه ای:  حافظ( ٤  
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

و دو هزار و سیصد و نودبیست و ششم بهمن ماه   
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  کودکاِن کار

 
 آغاِز اسفنِد امسال را ببین

 در گردِش همارهء زمان و زمین

 رنگین نویدآوراِن بهاران چنین

بان و بیقرارشادمان و شتا  

 بر سِر قراِر خود پایدار

.دسته دسته صف کشیده اند  

 

 تا دوردسِت دشِت پرشکوِه نور

 در دامِن جنگِل کهنساِل پرغرور

    از جوشش شیرهء زندگی در آوند و شاخسار

 رستاک و جوانه و غنچه و دیگر نشانه های بهار

 خرسند و خرامان و امیدوار

.سوِی فلک سر کشیده اند  

 

و افسوس و هزاران دریغ دردا  

 تنها نه در زادگاِه من، ایران پر ستیغ
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 بلکه در اکناِف این گردوِن پر نقش ونگار

(١،٢)غنچه های ما، کودکاِن بیشماِر کار    

 مظهِر نظام هاِی ننگیِن بر جهِل جور و استوار

 دورمانده از سبکباری و شگفتی های کودکی و سرزندگی

 ناشکفته جاِم پژمردگی

.ش و خمیده سرکشیده اندخامو   

۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

و دو هزار و سیصد و نودچهارم اسفند ماه   

۞۞۞ 

(١)  

 کودکان کار؛  تارگاه آوای کار
https://avayekar.org/?cat=11 

 

(٢)  

 جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
http://koodakar.org/node/171 

https://www.facebook.com/groups/jamiyatdefaa/ 

https://avayekar.org/?cat=11
http://koodakar.org/node/171
https://www.facebook.com/groups/jamiyatdefaa/


56 

 

56 

 

 بهار

 
 گر ما ز وجوِد تو

 گرمای وجوِد تو

یم چه ُگر گیریمگیر   

 هر گیر به ُگر گیریم

۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

و دو هزار و سیصد و نودبیست و چهارم اسفند ماه   
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 سبز مغز پسته ای

 
م به سیما یتقد  

 

 چون سپیده باز

 به ناز

 پرده ها ز راز کنار می زند

 هر ذّرهء ُسمارِی سودائی سینه ام

.زندنو نویِد سرزندگی جار می   

 

 سبز مغز پسته ای

 مخملین مطلِع بهار

 مهربان منادِی بدایت و بلوغ و بالندگی

 هر گوشه بر چهرهء ِگل و َگل و گیاه

.ماهرانه آرام لب خال می کشد  

 

 ساِر شاخساِر روبروی پنجره

 شادمان سپرده حدیِث سرما در خاطره

 همساِز مغنیاِن راغ

سپیدار و صنوبر و بلوط و بید در سورِ   
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نرمای نگاه و مهر خویش با  

.در دلم عاشقانه ها رباب می زند  
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

و سه هزار و سیصد و نودششم اردیبهشت ماه   
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 درخت
م به فرشینیتقد  

  

 گه خموده َتنی

 گه شکسته پای

 و باز

 قائم به ذاِت خویش

 ریشه در اعماِق خاک

 دل پسند و دیده نواز 

 شاخ و برِگ خویش

پاک آسمانِ  به سویِ رو   

 سرفراز

دراز می کنی   

 تو واال آموزگاِر ارجمنِد َمنی

!ای نازنین   

!ّرِد زمین ای بهترین ُزم  

۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

و سه هزار و سیصد و نودهم اردیبهشت ماه زدیس  
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آگاهی انقالِب   
  ای علیرضا و فریبرزبر 

 بپاخیز

 بپاخیز َسحرخیز

 َدمی با َنَفِس صبح بیامیز

 بچش آن مِی الواِن افق نیز

 فرو شو

 فرو شو به طلب در رِگ تاریخ

 همه جهل، همه وهم، کهن ژاژه، اراجیف

 به دانش، به کوشش، ِبَکن از ُبن و از بیخ

 نگه ُکن

 نگه ُکن ِز سِر مهر از ِزَبر و زیر

ه نوزاده و بالنده و هم پیرب  

 چو دیدی

 چو دیدی به عمل در رفته و جاری 

 که همدردی و غمخواری و یاری 

 درون مایهء انسان در بدِو حیات است

 و کژراهی و کژفکری و خواری 

 برون آمده از جور و جبر و ظلمات است

 بیفشان
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 بیفشان سرافراز و دالویز و خروشان

 دو صد ُدّر درخشان

 همان ُدرّ 

مان ُدّر که در بحِر کهنساِل عناصره  

 درون صدِف مهر و خرد گشته فراخور

بپاخیز   

 بپاخیز و بیاموز و بیامیز

 برافروز و برافراز و برانگیز

۞۞۞ 

Berlin 

و سه هزار و سیصد و نودهم خرداد ماه دچهار   
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 شوِق شکفتن

  ای مرتضی محیطبر  

 ناسوتیم و ریشه در اعماِق خاک

 شعرِ من آن آینه در َازمنه

 پرورده و پالوده در پیکاری پایدار و َسره

 گشته به ِابرام شّفاف و پاک

 

 بختِک جور و جهالت اگر بیکران

 گردهء مرگ است اگر در زمان

 زهِر تباهی به َتبع َگر ِز هر سو روان

 

کفتنشوق ش   

 به مهر و خرد

 گشته مرا رسِم بدیع نگاه و بیان

 مائده و مرهم و مأواست مرا هر زمان

 سوی حقیقت کشدم شادمان

...ناسوتیم و ریشه در اعماِق خاک   

۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

و سه هزار و سیصد و نود بیست و یکم تیر ماه  
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١٣٩٣غّزه    
(١) 

میان انبوه تباهی و درددر   

می کنم باز آغاز  

 ترانهء دانائی و مهر

 سروِد سازندگی و سرزندگی 

 

 (۲*) 

 باز اگر محو شود

 نفحهء گل، ناز گیاه

 زیر سِم وحشت و مرگ

 باز اگر پاره کند

 چنگ چپاولگر جهل

 دفتر ِمهر برگ به برگ

 باز اگر رخنه کند

 یأس و اندوه بزرگ

 در دل این ارگ سترگ

 باز اگر سخت زنند

اندیوانه سران، بیخرد  
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 بر دل ما تیر خدنگ

 باز اگر برهم بزند

 جشن و سرور آدمیان

 جنگ طلب با سم و شرنگ

 سعی به اندیشه کنم

 کوی صفا را بنهم

 پایه ز جان ، سنگ به سنگ

 * بیست و دّوم آبان ماه هزارو سیصد و نود

۞۞۞ 
Rotenburg an der Fulda 

و سه هزار و سیصد و نود نوزدهم مرداد ماه  
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ائینیازی و نو   

  ای سیمینبر  

 َگردیم در این گردون، کمتر نه ِز یک ذّره

 ُگردیم در این پهنه، قائم به ذاِت خویش

 وافی به ِخرد و احسان، ناظر به پس و هم پیش

 جوئیم نجاِت جمع، در قّله و در دّره

۞۞۞ 
Rotenburg an der Fulda 

م شهریور ماه و سه هزار و سیصد و نود دو   
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 وانمان

ارزاِر َگه ُخرد و َگه فخیمدر این ک  

 که مهّیاست به هر گوشه در آن

 صد فریبا راِه لغزش و بازگشت و ُگریز

 نازنینا، وانمان از تالش و کشف و ستیز

 پرچم افراز و چراغی شو فروزان، ای مهربان

 تا توانی شهد می ساز و می َپرَور شمیم

۞۞۞ 
Rotenburg an der Fulda 

و سه یصد و نودهزار و س پنجم شهریور ماه  
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 لبخندی
 

 گفتی که

 کوتاهترین راه

برای رسیدن به انسانها   

 و دریافتن ایشان

.یک لبخند است  

 

 لبخند زنان

 در دیدار با موجودات

 گیتی را دریافتم

.و به خود رسیدم  

 

۞۞۞ 
Rotenburg an der Fulda 

و سه صد و نودهزار و سی شانزدهم شهریور ماه  
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 بند
  ای گاندیبر  

 گفتی 

 اگر فکر می کنی

 که دنیا بد است

 به یاد آور

 که خود

.بخشی از آن هستی   

 

 به یاد  آوردم

 و بند ها را

 نخست در خویشتن

 و پیرامون خویش

.برانداختم  

 

۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

و سه هزار و سیصد و نود شانزدهم شهریور ماه  
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 خاوران

 خام و خیره و خوار پنداشتند

 که خاوران

 خاستگاه خوف و خاموشی خواهد بود

تندچرا که باور نداش  

: خاصّیت خورشید را  

.زایش و تابش  

۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

و سه هزار و سیصد و نود بیست و یکم شهریور ماه  
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 پیمان
 

 هر چه که می زند همی

 درِد زمانه بی امان

وجودهر سیِم زخمه به   
 

! ای ُگِل نازنین، زهی  

 بر سر قوِل خود بمان

دآگه از آن چه هست و بو  
 

 سرو قد و صوت قوی 

 بر سر  هر َرهی بخوان

:از تِه قلب این سرود  

 

مادر و زاینده رود برای خاکِ   

 به جز مهر و شادی نخواهم سرود

 

۞۞۞ 

 

Rotenburg an der Fulda 

م شهریور ماه و سه هزار و سیصد و نود بیست و دو   
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 شبنم
 بال و پر رؤیاهایم را

 تمامی شب

 به دسِت مهربانِ 

هریور سپردمباراِن ش  

 که بوی و بشارت از پائیز دارد

 تا پاک و پوینده

 برغِم شن بادهاِی اخباِر روز

پایدار پرواز را  

.پاسدار باشند  

.نازنینان در  راهند  

۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

م شهریور ماه و سه هزار و سیصد و نود بیست و دو   

 


