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 بهارانه

 
 افسانه بهار

و هشتاد و هشت اسفند ماه هزار و سیصد :آغاز دفتر  

پنجم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و شش :تاریخ آخرین نوشته  
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 به پیشواز بهار
 

.لب را دوخته می خواهند، قلب را شکسته  

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

.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  

.بهار هر لحظه در راه است و نوید شکوفائی و در پس آن باروری را به ارمغان دارد  

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

 َمهروی و مهتابم توئی،

 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

֎֎֎ 

Salz 

و هشتاد و هشت  اسفند ماه هزار و سیصد  
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 بهار میاد یواش یواش 
 

سینه زر های 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

 پاشو بریز عشق به پاهاش

 با قلم و با دفترات

چو نباتبا شعر شیرین   

 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

֎֎֎ 

Salz 

 اسفند ماه هزارو سیصدو هشتاد و هشت



 

 

6 

 سخنی با بهار
آن پس بیش از چهل بار مرا با مناظر از . 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،
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 ترانه سر کنم، سر مست،

 که تا  این  َسمین گفتار

 بر لوح زمان باقیست، که

شب تاریک خواهد رفت و «  

هر روزن، ز  

 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،

 اَبرزوِر مخوِف سپاهی،

 زمهریر دغل پیشگان،

 شکوِه دروغین ستم کارگان،

چه از رنگ روحانی،   

چه از جنس شهنشاهی    

.نخواهم داشت  
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!به باران پاک و نسیمت قسم! بهارا  

بار هم گر به بن بستی رسم، هزاران  

 نهالی و بذری به زیر سپهر

 به جز شادی و داد و مهر

.نخواهم کاشت  

֎֎֎ 

Salz 

 یازدهم اردبهشت ماه هزارو سیصدو هشتاد و نه
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 بخوان بنام بهار
 برای عیسی و بهار زندگیش

 

 بهار را بهانه کردم و 

 بوی سنبل و سرخی الله را نشانه

 تا برای پاکی و سربلندی و سرور و نور

 از درون این دل دریاپسند

 صد درود نثار آن دیار و یاران ره کنم

 بار دگر بشارت و نوید توّلدی دوباره را دهم

 بار دگر نگاه را بسوی این سپید منظر رهنمون شوم

اکم بر سرزمینمانکان سورت سرمای سخت ح  

 حالیا تاب تحّمل پایداری و سخاوت زمین نداشت

 باش کین کرختی کریه کذب و کژفکری ظالمان

 بختکی که فرودآمده است بر سر وارثان بابک و مزدک و مازیار

 چون یخی بزیر آفتاب مهر و اندیشه و خرد

 قطره قطره آب گردد و کوله بار ننگین خویش

پیدرود و کرانهء کرخه برکشداز دامن دماوند و ساحل س  

֎֎֎ 

Göttingen 

 بیستم اسفند ماه هزارو سیصد و هشتاد و نه
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۱٣۰۹بهار   
 

(۱)  

!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

 

(۲)  

آمدبرخیز و بده بوسه، چون باز بهار   

 لبخند زن و ِمی نوش، سنبل به قرار آمد

 می ریز به اندیشه، طرحی که به کار آید

 با مهر و خرد می زی، شادیت به بار آید

֎֎֎ 

Göttingen 

  سفند ماه هزارو سیصد و هشتاد و نهآخرین روز ا
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 بهار باز می رسد
 باز آید و باز آمد

 دی رفت و بهار آمد

 وان سوِز سترون شد

قرار آمدسنبل به   

 چون نرگس و چون نسرین

 یارا بِر من بنشین

 از ژاله قدح پر کن

 می نوش ِمِی نوشین

 از ِمهر و ِخَرد خیزد

 جانها به هم آمیزد

 وین جوشِش انسانی

 بنیاد ستم به هم ریزد

 دل رفت به رسم عّیاری 

 زنهار که وفا روا داری 

 این دور نخواهد ماند

 شکرش تو به جای آری 

֎֎֎ 

Rotenburg an der Fulda  
 اسفند ماه هزارو سیصد و هشتاد و نه
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 بهار در جنون جنگ
ها غریبه برای باشو و دیگر  

(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

به پیش با عبرت از گذشته آشنا و نگه  

 بیقرار و استوار

 با شور و امید برآمده ز دانش زمانه پرزنیم

 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  

یار، امیدواربسان چشم در دیدار   

 گریه می کند
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 اگر بپرسیم چرا

 بگویمت که مهر آن کهن دیار

 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

ه جنگ را می طلبنداین بیخردان ک  

و مرگ مگر بیخبرند گیاز درد و آوار   

 هرزه زپِی نابودی نطنز و بوشهر و اراک

 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  
نوداسفند ماه هزارو سیصد و بیست وششم   
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  هار و بالندگیب
 

 بهار دلگشا، این مرهِم درِد دل ریشان

 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

 

و بوسه و لبخند و طّنازی به ناز   

 به لب صدها سروِد شاِد دلبازی 

 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

 

 زمیِن سخاوتمنِد بردباِر از مهر آکنده

جامهء دوشین فروکندهز شوِق زایش از تن   

 هزاران شعلهء سامان بخِش سبز اندیِش بالنده
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 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

 

 بهاران را حرمت نگه می دار، ای نازنین، ای یار

در آن خاک از مهر و خرد سرشاربه دشِت وجود خویش،   

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

֎֎֎ 

Rotenburg an der Fulda 

 پنجم فروردین ماه هزار و سیصد و نود و دو
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 نگاهی و نویدی
 برای گِل نار، سیما و سهیل

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

 منظِر مخملِی سبِز گیاه

 در بهاِر روشن

 منبع و مائده و مأوائی ست

 که از آن باز روان

 با وجود همه ناپاکی ها

 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

و شتابان گه به تندی  

 به محنت، حرمان

 گه  به نرمی و خرامان

 به صد مهر، شادان

֎֎֎ 

Rotenburg an der Fulda 

  چهارم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و دو
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 سبز و سبز و سبز
رضابرای سیما و علی  

 

 صد چکامه برآید از چشیدِن فسانهء فّتانه سبزینه در بهار

 

 سبز و سبز و سبز

 سبِز بیقرار

مغز پسته ای سبزِ   

 لحظه ای خفته در آغوش فیروزه ای

 لحظهء دگر خرامیده به سوی یشِم ناب

در سطِح آب   

 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

د نقش و نگاربر این نازنیِن ص  

!زهی، آفرین، آفرین  

֎֎֎ 

Rotenburg an der Fulda 

 یازدهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و دو
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 بهار
 

 گر ما ز وجوِد تو

 گرمای وجوِد تو

 گیریم چه ُگر گیریم

 هر گیر به ُگر گیریم

֎֎֎ 

Rotenburg an der Fulda 

و دو هزار و سیصد و نودبیست و چهارم اسفند ماه   
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مغز پسته ایسبز   
م به سیما یتقد  

 چون سپیده باز

 به ناز

 پرده ها ز راز کنار می زند

 هر ذّرهء ُسمارِی سودائی سینه ام

.نو نویِد سرزندگی جار می زند  

 سبز مغز پسته ای

 مخملین مطلِع بهار

 مهربان منادِی بدایت و بلوغ و بالندگی

 هر گوشه بر چهرهء ِگل و َگل و گیاه

.خال می کشدماهرانه آرام لب   

 ساِر شاخساِر روبروی پنجره

 شادمان سپرده حدیِث سرما در خاطره

 همساِز مغنیاِن راغ

 در سوِر سپیدار و صنوبر و بلوط و بید

 با نرمای نگاه و مهر خویش

.در دلم عاشقانه ها رباب می زند  

֎֎֎ 

Rotenburg an der Fulda 

و سه هزار و سیصد و نودششم اردیبهشت ماه   
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اسفندَنَفِس   
 

 نگه بر آسماِن ُپر ستاره

 دلم چون خاک ُپر شوِق بهاره

 بهاِر مردماِن دادپرور

 برآینِد سرود و کارزاره

֎֎֎ 

Frankfurt am Main 

و سه هزار و سیصد و نود بیست وسّوم اسفند ماه  
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 بهار می آید

 
 بهار آید، بهار آید دل انگیز

 نظرتیز و شکر ریز و سحرخیز

سبزه لبریزدل و دیده ز شوِق   

 برای دانش و داد و مهر برخیز 

֎֎֎ 

Frankfurt am Main 

و سه هزار و سیصد و نود بیست وسّوم اسفند ماه  
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 بهاِر هّمت

 
 پرستوی دلت صد نغمه پرورد

  به دشِت چهره ات گلخنده پرورد 

 چو می کوشی به راِه علم و احسان

 بهاران هّمتت آزاده پرورد

֎֎֎ 

Rotenburg an der Fulda 

و سه هزار و سیصد و نود بیست و نهم اسفند ماه  
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 آتشی در دل
 برای ُگِل نار و عیسی

 چون می رسد بهار

 هدیه اش شکوفه ها و النه ها

 باز می پرورم ز شهِد جان

 پرتوان و شادمان

 توشه ای برای رهروان

 چون می رسد بهار

 هدیه اش نور و نوا و رنگ ها

֎֎֎ 

Rotenburg an der Fulda 

و چهار هزار و سیصد و نود فروردین ماه بیست و نهم  
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جاودانه جنبش   

     

 گلهای آبی و بنفِش کناِر پیاده رو

 البالی آجر و سنگ و بتون 

 زیبنده پیام آوراِن هستی اند

 بوسه های جنبش جاودانه را

 جا به جا در بوستان دلم

 پروانه وار پرواز می دهند

 پیغامشان را در لوح سخن

پایدار و خرسند و سرفراز   

 به دست امواج می دهم

֎֎֎ 

Berlin 

و شش هزار و سیصد و نودچهارم فروردین ماه   



 

 

25 

 بازگشت پرستوها

 برای یاوراِن هستی

     

 پنجره گشایم و جویاِی جهان َشَوم

 در دلم شوِر پویندگی و در َسَرم ستایِش بهار

همراِه نوین آرایِش گیاه در کشتزار و بوم! َوه  

 همراِه مخمِل سبِز مغز پسته ای، آرمیده در آرزوی بار

 در نرماِی دلفروِز آفتاب

 خویشاِن نازنینم سرخوش سررسیده اند بی شتاب 

 این سینه سپیداِن سبکباِل پاکباز

 باز خوش نمایند مهربان رمز و راز

: نغمه سرایان در پرواز و فراِز خویش  

 گردش هستی نیک بین، رها از دِل پریش

ی پریم دور و گاه بازآییم از سِر نیازگاه  

 النه سازیم مّتفق با شوِق زایش و عشِق ناب

֎֎֎ 

Bad Zwesten 

و شش هزار و سیصد و نودسّوم اردیبهشت ماه   
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 باز بهار آمده

     برای سیما و گِل نار

 از کنار غنچه ها و شکوفه ها

 از کنار برگ ها و رنگ ها

های دور از کنار مرغکاِن رسیده از سرزمین  

 از کنار مغّنیاِن رها در دشِت نور

 از کنار بحر زّرین و سبز کشتزار

 از کنار آشنایان و غریبه های در گذار

 از کنار سالم های صنوبر و چنار

 از کنار نشانه های روشِن بیشمار

 سرد و سردرگریبان و شتابان گذر مکن

 خیره فرصِت مهرورزی به زندگی و زندگان را هدر مکن

֎֎֎ 

Bad Zwesten 

و شش هزار و سیصد و نوداردیبهشت ماه  پنجم  
 


