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 سیمرغ و دریا و دماوند 
 آزادی و آزادگی و امیِد بهاری که نهفته است در دامن فردا

 بی شاید و اّما 

 در خود بگرفته همه شور و شعر و شعورم 

 از قافله دورم 

 بیتابی و طلب طرحی هر چند که در بستر رؤیا 

 وین شوق و تمّنا 

سرودم سرچشمهء این رود زایندهء سرمست   

 غافل نغنودم  

 پندم نده، ای آرام گرفته در ساحِل انسان کِش سخت فریبا 

 هر چند که زیبا

 چون عشق به جوش آمده دریاست در اعماق وجودم 

 در سیر وصعودم 

 زخمم نزن، ای مانده کنون در پستی خوش ظاهر و دردا

 کو آن همه سودا 

حالی که در سحِرستبرِی سبالن و دماوند و سهندم    

غ پسندم سیمر   

 دهم آذرماه هزارو سیصدو هشتاد و نه        



 «آفتاب آمد دلیل آفتاب» 
 

 می تراود گل ناز و نپرسد که چرا

 بردمد خورشید بی رنگ و ریا

 و نه دغدغه ای هیچ باکشان 

 ند کسان شوکت ما نببیحال 

 نهم اردبهشت ماه هزارو سیصدو هشتاد و نه 

 



 چراغی بیفروزیم 

سربه سر سیاهی پرستان همه   

 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 

 ز بیم بهاران طرحی ریخته 

 دروغ و دغل را به هم دوخته 

 شبی تیره و تار پرداخته 

 چراغی بیفروزیم ای یاوران 

ماندگانکه شاید بیابند در شب    

 رهی سوی رسمی نوین در جهان 

هزارو سیصدو هشتاد و نه  ششم آذر  

 



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

 

 گاه دیده ها و شنیده ها 

 حکِم پتِک وحشتند

 رو که سوِی سپهر و سپیده می کنم 

 بر سرم آوار می شوند 

 

 دیدگان دودل ز دردها و دودها 

دوروئی و کژی و نیرنگها دل دریده از   

 گوشها به آماس آمده از قارقاِر قاریاِن ژاژها 

 واژه ها زیر و زبر شده ز باژگون تعبیر و تفسیرها

 شهر خسته، خموده از زوزهء شغاالن و کفتارها

 در اسارِت سحِر ستروِن فریب خوردگاِن پر صدا

 

شکوفه هاباز در کنار تو به شوِق بهاری دیگر و رنگین کمان و   

 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

 

 



 یار می آید 
 در  خالف آمد عادت بطلب کام که من 

 کسب جمعّیت از آن زلف پریشان کردم

 حافظ

چکد تیرگی چو قطره قطره می   

 بر روی دفتر زندگی 

 در دوات امید میبرم قلم فرو 

 میکشم خّطی از آرزو 

 نو گل سپیده بر میدمد ز دیده ام

 می تراود عطر دوستی در خانهء دلم

 پنجره به سوی پاکی و زالل آب باز میکنم 

 میبرم غم درون واژه ها به شست وشو 

 یار میرسد ز راه 

 باز گرمی نگاه و نوازش بوسه ها 

ردین آسمان و چتر نور زیر الجو   

 سر فرو میبرم به بحر سینه اش به گفتگو 

 صد مروارید وستاره آشیانه کرده در بحر او

گلواژه های مهر و خرد آذین منزلش      

 مشتی از گوهر وجودش به دست من 

 عاشقانه آغاز میکنم جستجو 

 در تکاپوی رختی از حریر نور و سرور 



 هدیه ای برای کودکان فردا 

نشسته در دشت دور منتظر   

 نهم آذرماه هزارو سیصدو هشتاد و نه  
     

 

 

 



 سپیده 
 کبریتی از پریدن شبتاب وام کن 

 وز شعله اش چراغ برافروز 

 تا پیش پای خویش بینی 

 زان پیشتر که در لجن شب 

 چون الشه ای به صدر نشینی 

)محمّد رضا شفیعی کدکنی(   

 

 روشنائی و خرد در جوار مهر 

سپیدی و سیر اندیشه در سپهر سربلندی و    

 شادی و سرود و شعر و زالل آب 

 این بهینه کارمایه برای رستن از دروغ و درد و سراب

 پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک 

 تا شوی در رهائی آدمی ز بندگی و تیرگی شریک 

 استواری گام و لگام خشم و خنده بر لبان 

روان صد سرود شادمانه عاشقانه بر زبان   

 اندیشه پاک از مرده پرستی و پستی و مراد و مرید 

 دل رها زعالم باقی و زاری وخرافه و ستایش شهید 

 دوری از جور و جبر و جهالت و جفا

 تا که رسم بهتری در همین جهان شود روا 

 دهم آذرماه هزارو سیصدو هشتاد و نه  



 ژاله 
 گاه تیرگی میرود به جنگ تیرگی 

زندان مستحکمتری تا نهد ستون برای   

 در پی اسارت نور و آب  زاینده و سپیدهء سحر 

 گه منادیان دروغین روشنائی و خرد 

 در لوای دفاع از حقوق بشر 

بسته بر صید شبنم و ستاره ها کمر     

 گه پیام آوران دین عجین به نیرنگ و ریاء 

سبک عصر حجر ه رو  بسوی موعود شهری  ب  

طن زنندجوانمردی و راستی و مهِر و   الف از  

 آبی که خالی از  پاکی ژاله هاست 

 واژه ای که عاری از صداقت و صفاست

 صلح کاذبی که بر پایهء جور و جهالت و جفاست 

 مرهم که نه، خود زخم تازه ایست بر پیکر بشر 

 سر برون بیاورد در سترون شوره زاِر کین 

 گنداب دل زنندهِء روان ُکشی است که از دریا جداست 

هزارو سیصدو هشتاد و نه          چهاردهم آذرماه  

 



 و عشق ورزیدیم 

 نگاه کردیم به چشم مهر 

 در ملکی که کینه کهنه زخمی کشنده می نمود 

 و عشق ورزیدیم 

 شنیدیم به گوش مدارا و متانت

 آنجا که گفته ها بر پایهء پیشداوری و کژفهمی برقرار بود

 و عشق ورزیدیم 

 نظر دادیم از سر مرّوت و تأّمل 

دیاری که قضاوت از گرد اوهام و تکّبر برمی خاست در   

 و عشق ورزیدیم 

 کمر راست نمودیم در برابر ظلم و جهل 

 در عصری که قافله در راه قاریان قدرت قدم بر میداشت

 و عشق ورزیدیم 

 تن تباه نکردیم به دریوزگی و دغلکاری 

 آنگاه که تزویر و تمّلق هر دری را میگشود 

 و عشق ورزیدیم 

تیم و روی برنگرداندیم از سر شتاب و شک برنیاشف  

 لحظه ای که روان ز دست نیش دوست ریش بود 

و عشق ورزیدیم    



 ارج نهادیم  ترّنم غوک را در زالل زایندهء رود 

 در طبیعتی که از کوته اندیشی کاسبکارانه فاسد و آلوده می گشت 

 و عشق ورزیدیم 

 گرامی داشتیم گوهر زندگی را در بطن تپندهء خاک  

در دنیائی که فرومایگان فاضل نمایانه فخر می فروختند   

و عشق ورزیدیم    

 شانزدهم فروردین ماه هزارو سیصد و نود 

 

 



 دوستانی دارم 
 دوستانی دارم 

 از جنس بلور 

 بادهء پالودهء صافی بدرون 

 که از آن 

 دلی آرام بگیرد 

آسوده شود جانی آزرده،   

 

 دوستانی دارم 

 چون کوه دماوند و سهند 

 سربلند و مغرور 

 و نظرها چه بلند

 جانشان بیشهء نور 

 که اگر زلزله ای در راه است 

 یا اگر گردی تیره بکردست چهِر سپهر 

 یا اگر سورت سلسلهء سرما سیرت سوز است

 باز آن دورترها را ناظر باشند

ندو خبر از خیل بهاران و چرخش اّیام ده  

 



 دوستانی دارم 

 که با دّقت

تخم شک می کارند    

 آب آگاهی ریزند بپایش از سر مهر 

 پرورندش پریوار تا میوه دهد 

 تلخ کامی را شیرین بکند 

 بزداید زهری از خسته دل راهروی 

 

 دوستانی دارم 

 که بدور از بازار بودا شده اند 

 وه پرستار و پرکار و پروانه صفتند 

کاسب منشان و نپرسند خیره چون   

 که چه خواهد شد گر پر و بال زنند

 دل بدریا بسپارند و سخاوت بر ره باد 

 چون شکوفد گلخندی بر لبشان 

 فاش خوانند و بلند 

 هر چه می خواهد شد، بادا باد

 

 دوستانی دارم  



 چون آب روان 

 که بشویند بنرمی گردهء غم از رخسارهء جان 

 و به رفتار و به پندار چون پاکی آب 

 نشکنند هیچ دلی حّتی که به خواب 

 دوستانی دارم 

 چون مهتاب 

        شانزدهم  تیر ماه هزارو سیصدو نود

 



 ستایش زایش 
 برای خاک مادر و زاینده رود 

 به جز مهر و شادی نخواهم سرود 

 با شما انسانها

 سخنی دارم از سر مهر 

 دیده زان تار و دل چرکین مکنید 

 و مجوئید در آن 

تخطئه و توهینی طعنه و   

 دسِت دوستیست که بیغش و باز 

 در پی طرح و شور و آغاز 

 سویتان گشته دراز

 وز شما می پرسم 

 که چرا خصمانه 

 خاک مادر را دشمن خود پندارید

 و چنین بیگانه 

 بیخبر از بوی برگ و بهار و بادید

 راست گوئید چه تاجی بر سردارید

 که چنین مست و بیمار 

نیدخویش را صاحب عالم دا  

 وین سمور و مور یا آن موش ومار 



 کم چه دارند ز شما در رفتار

 فاش گوئید مرا 

 که چرا صیِد ستِم صد ساالرید

 در همان حال ولی خود خیره

 کبر و سوداِی ساالری در سر دارید

   هجدهم  تیر ماه هزارو سیصدو نود     



 زنبور آرزو

 سپاه عشق در پی است 
 است شرار و شور کارساز با وی 

 های قلب باز کندریچه 
 سرود شب شکاف آن ز چار سوی این جهان 

 کنون به گوش میرسد
 من این سرود ناشنیده را 

 ام.به خون خود سروده

 )زنده یاد سیاوش کسرائی(

 برخیز و نگه کن یارا

 آسمان آبِی دوباره دل گشوده را.

 خورشید گردونهء مهر و نور خویش را،

 خوش خوشان،

فلک برانده است.بر گردون سقِف   

 رود از سرود آفتاب و 

 دشت از شراب رود به جوش آمدست.

 بذرهای سال پیش در خاک خفته 

 اینچنین سرفراز و پرشکوه سرکشیده اند.

 دانه هائی نوین بر سر ساقه هایشان،

 خود شادمان،

 در انتظار زایش دوباره ای نشسته اند.



 دستت را به من بده تو دوست 

کهن راز و آتشین نیاز دلنواز،  تا دوباره از سر آن  

 حّتی به اندازهء سر سوزنی هم اگر شده،

 روزنی درون دیوار زنداِن سرِد سرمایه داری و برده پروری گشوده،

 مادرانه بستری بارور برای بّچه های امروز،

 این آفرینندگان فردا، بگستریم.

 چون زنبورهای زّرینه پوِش سخت کوِش آرزو 

فته گلی،ُگل َگرده ها از شک  

 به شوق میوه ها و دانه ها،

به سوی دیگر گِل دل در طلب تپنده ای به ارمغان بریم و    

 شهد زندگی و شراب مهر را 

 خالصانه در کنار هم درون سینه ها بپروریم.  

 بیست و یکم  تیر ماه هزارو سیصدو نود        



 الفبا
 «ای جوی بیا با هم، هماوا گردیم

یکجا گردیم با چشمه و شط و رود   

  پیوند کنیم روشنی و پاکی را

 باشد روزی دوباره دریا گردیم»

 )زنده یاد سیاوش کسرائی( 

َاال کولی سرگردان، چه می گردی چنین حیران؟    

 بپاشم بذر بهروزی ، کنم درد دلی درمان 

 پس این چهرهء آرام، ز این دوران دژم گردم 

 تمّنای مهر و گرمائی، بسر دارم، همی گردم 

سوزان و مرهم نی، دو روز عمر گردد طی تب   

 ثریا و زحل ناظر، ز نارم گشته ام چون نی 

 جدال و جستجو باقیست، و این ره را نهایت نیست

 چنان گر دیده تر دارم، چنین روز و شبم جاریست 

 حقیقت جویم و یارانی، بدانند رسم عّیاری 

 خالف باور دوران، بپاخیزند به طّراری 

د، نبرد سخت را شاینددل از آلوده پاالین  

 ذاللت را ز خود رانند، ذرخشی نو پدید آرند

 روان گردیم چون رودی، میان کوه و کویر و دشت 

 زبان مرغکان دانند، بفهمند معنی گلگشت 

 ژاله ای گر بر لب الله، ببینند پر کشند شادان



 َسَحر ِسحِر زمان خوانند، زمین خواهند آبادان

مهر بر لبهاشراب شور در رگها، سرود   

 صداِی زنجره در قلب و ز رقِص شاپرک شیدا

 ضاللت گر که می بینند، به هّمت روشن کنند ره را 

 طبیبی گر نمی یابند، بجویند خود شرط درمان را

 َعروض و دّرهء دهشت، چو بینند خود پلی گردند 

 غریبی گر ز در آید، حریری سر بسر گردند 

دادور باشندفغان گر بر لبی جاریست، دقیق و   

 قساوت قهرانه چون کوبد، خود آن سنگین سپر باشند 

 کدورت را نتابند و کالم راستی گویند 

 گریز از کاستی جویند، حزین قلبی غمی شویند 

 لطافت را به قعری تلخ، پرستارانه بار آرند 

 مرّوت را در اوج خشم، همی اندر نظر آرند

تانهال داد و دانش را، گرامی دارند چون گلی بی  

 وصال مهر و دانائی، بجویند شیدا در این دنیا 

 همین گونه که برخواندم، الفبایم بسر آمد 

 یالِن عشق را جویم، تنی واحد به کار آید  

مردادماه هزارو سیصد و نود  نهم  



 پژواک
 

 کارنامه

 چون شمع بزیستیم و آفتاب آمد 

 گلخنده به باد سپرده باران آمد 

پاشیدیم در سوزی که شبانه دل   

 فرداش بهاِر بیقرار بار آمد 

 ֎֎֎ 

 

 شاید

 زن صفتم دانی و بدان خرسندم 

 در ُملک مرده پرستی پوسته افکندم 

 چون مهر و خرِد مادرانه نیکو دیدم 

 سوداِی سپیده در سر و گرد جهان می گردم 

 ֎֎֎ 

 

 باژگون 

 در کشِت خدایگونهء مردمان زورپرست 

آوردست بذِر جهل و جنون دوباره بار    

 سرمایه هنر و دانش و فن به فحشا ُبردست 

 دریوزه و دلقک ِکلک و کرنا گرفتست به دست 



 نیرنگ

 فکری که ز عشق به انسان عاریست 

 اینگونه ظفرمند در زمانهء ما جاریست 

 ُملکی گرفتار جنِگ دیِن سنگ و رنگ شدست 

 ُملکی سنگ و رنگ فرستد که جنگش ناجیست 

 ֎֎֎ 

 

 شکر اندر شکر 

 ریشه در خاک و دل دریائی و رو سوِی سپهر 

 دیده و دل شسته شد در آِب مهر 

 گر ببارد زآسمان غم تیروار

 شادمان رقصیم، عشقمان چون کرده ِسحر 

 ֎֎֎ 

 

 اسم اعظم 

 مفتاح چه کارآمد بگشندهء باب آمد 

 گه وحی و کتابت شد، گه سربسته و خام آمد 

 ّبران شد و چرخان شد، افکار پریشان شد 

قاضی و این غازی، طوطی بزبان آمد آن   

 ֎֎֎ 

 

 



 منظر 

 برخیز و از صنوبری باال رو 

 لختی آن دورترک را ناظر شو 

 بنگر نیک چه پشت سر داشته ای 

 وآنگه نگاهت به جلو حاضر شو 

 ֎֎֎ 

 

 نشخوار

 تا کی سخن از قال دیگران برگیری 

از سرگیری  عقلت بنهی و وهم  

 تا کی به عصای دیگران تکیه زنی 

 عبرت ز گذشته ات تو کی می گیری 

 ֎֎֎ 

 

 شطرنج 

 گاهی به تشر، گاهی به طرب به بازیت می گیرند 

 با دسیسه و دوز و دغل چه دامها می چینند 

 گویند به میدان آی و برسم ما توسن تاز 

 زین سان ز تو تفّکر و توش و توان می گیرند 

 ֎֎֎ 

 

 



 شریک 

شیرین نگاهگه زرد و گه سرخ و گه سیاه، گه صورتک   

 گه دم ز وجدان می زند، گوید ز مهر است این سپاه

 تو ظاهر فّتانه را، بینی و خود را وادهی 

 از آن غنائم ذّره ای، گیری و گردی در گناه

 سیزدهم مردادماه هزارو سیصد و نود

 



 آئین روشنائی  
 

 « ای کوه تو فریاد من امروز شنیدی 

استدردی ست درین سینه که همزاد جهان   

 از داد و وداد آن همه گفتند و نکردند 

 یارب چه قدر فاصلهء دست و زبان است » 

(هوشنگ ابتهاج )ه. الف. سایه  

 

 نگاه کن از بلندای دانش زمانه ات 

 به این کهن دیار 

 در مرز انفجار 

 نگاه کن به گرد غم، نشسته بر آشیانه ات

 چرا چنین جنون 

 چرا مرگ و خون 

 در این سرای 

 خردمند کم نبود و نیست 

 ولی اگر دری به روشنی گشوده شد 

 تا که نور 

 تکّبر و گزافه، ، جهل و زور 

 عیان کند به چشم مردمان 

موبدان  سپاه شیخ و   



 خیل شاه و مفتیان 

 سراسیمه از ره رسید 

 هر دلی که برای خرد می تپید

 هر نهالی که به شوق زندگی به ُگل می نشست 

آوراِن شب پرستزیر پای این این مرگ    

 خون شد و پرپر شد و از هم گسست 

 از شست و شوی مغزها 

 در طول هزاره ها 

 این چنین خرافه و توّهم به جانها برآمدست 

 در قلمرو قائداِن مرده پرست 

 گر تو دم از مهر و خورشید میزنی 

 باید نخست 

   شب را ز قلب و ز مغز خود برون کنی 

نود بیست و سّوم شهریورماه هزارو سیصد و   

 

 



 نشانه 

  
 دوستت دارم را 

به زبان آوردن    

 به چه کار آید

 در اوج سیه کاری به نور و سرور؟ 

 

 دوستت دارم را 

 به زبان آور 

 در اوِج تبهکارِی این بیخرداِن دل سنگ 

 تا نشانی ماند و ماحصلی 

 از نشاء ُگِل مهر 

 در زمهریری که در کار است 

 در سترون شِب سرمایه 

نهاده به عبث که صد شحنه   

 بر لب هر روزن.

 

 بیگمان در راه است 

 از درون تو، من و ما 

 آن عروجی که بهارش خوانیم. 

د هفتم آبان ماه هزارو سیصد و نو  



 مزن ای دیوانه سر بر طبل جنگ 
 

 وطن! وطن! 

 تو سبز جاودان بمان که من

 پرنده ای مهاجرم که از فراِز باِغ باصفای تو

گشوده ام.به دوردست ِمه گرفته پر   

(  ۱۳۶۲)سیاوش کسرائی، بهمن  

 

 (۱)  

 خموش باش ای سیه دل 

 مجوی در جنگ و جنایتی دگر جالی خود 

 نگر که این کوره های مرگ 

 کنون زبانه می کشند از کران تا کران.

 

 چه شد که آن نو رسیده آهوی سبک پای 

که خوش به دشت آرزو و شوق می جهید    

 به ضربه ای رمید و پوده شد؟ 

 

قطره ای که جمع شد به صد طرب و   

 چرا بماند بر نگاه و دیده مضطرب 

 گره بخورد با فغان و شوره شد؟ 



 

 و آن کالم پاک صادقانه ای

سرفراز  نمود که در گلوی چو ارغنون می   

 چرا چنین کریه و کر کننده 

 به آسمان رسید و خموده شد؟ 

 

 و آن نگاه دلنواز عاشقی 

 برون زده ز دیدگان دوستی طلب 

چو هیمه ای زبان کشید  چرا  

 گر گرفت و دوده شد؟ 

 

 و آن سرای دلخوشی و راحتی مردمان   

 که تک تک خشت آن 

 به مهر و خرد گذاشتند به سالها 

 چه شد که برای کودکان بیقرار 

 آوار و مرگ دهان گشوده شد؟ 

 

 خموش باش ای سیه دل 

 مجوی در جنگ و جنایتی دگر جالی خود 

 نگر که این کوره های مرگ 

می کشند از کران تا کران.   هکنون زبان  



 (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 

 دیوانه سران، بیخردان 

خدنگ بر دل ما تیر    

 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 

 



 ای عاشقان بخوانید 
پایان رسید. و این حکایت همچنان  میالدی با انبوهی از جنایات سردمداران و حامیان نئولیبرالیسم به  ۲۰۱۱سال 

 باقیست؟ 

 

 ای عاشقان بخوانید، سرمست و عارفانه

 این تیره شب نماند، چون ابر، جاودانه 

 طوفان اگر خروشد، ابِر ستم گریزد 

 یا قطره قطره گردد، از آسمان بریزد 

 ای عاشقان ُسرائید تصنیِف آشنائی 

 غم چون که ریشه دارد در آفِت جدائی 

سوزد بذِر امید و زایش  چون جهل و جبر   

 رندانه برفروزید فانوِس مهر و دانش 

 ای عاشقان بجوئید بنیاِد جنگ و غارت 

 تا بخردانه کوبید بنیاِن هر اسارت 

میالدی، مصادف با یازدهم دی ماه هزارو سیصد و نود   ۲۰۱۲نخستین روز سال   

 

 



 بهار در جنون جنگ 
 برای باشو و دیگرغریبه ها 

(۱) 

جنِگ جماهیر جنایت و جهل وجنون در عذاِب    

 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

 با شور و امید برآمده ز دانش زمانه پرزنیم

 نیک بنگریم چگونه آِب پاک

داردر گذار خویش پای  

 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 

 گریه می کند 



 اگر بپرسیم چرا

 بگویمت که مهر آن کهن دیار 

 مرا گهی به قعر یأس می برد 

 دمی دگر 

گِل امید را بوسه می زند صد   

 

(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   

 هرزه زپِی نابودی نطنز و بوشهر و اراک

کنند اصفهان را، ایران را چو مغاک ویرانه   

 با صد ترفند دم از آزادی و احسان بزنند 

 لکن فاش و نهان گود گور انسان بکنند

 بیست و ششم اسفندماه هزار و سیصد و نود 



 جان شیفته 

 گفتم غم چه داری، گفتا جهان و انسان 

 گفتم چگونه کاَهم، گفتا نگاه و احسان 

دل چگونه برپاستگفتم کین شور و این تمّنا، در   

 گفتا مرداب سخت هائل، در سینه عشِق دریاست 

 گفتم به سایه روشن عصر ره را چه سان بجویند 

 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 

فتا به دانش و ِمهر، این صولتی شکستست گ  

هزار و سیصد و نود و یک  دوازدهم اردیبهشت  

 



 کاشانه 
 

یدی چو پرس  یار یا  

من که کجا دارم  از  

ی کاشانه و مأوائ  

به دلم افتاد آتش  

باز  یمیزخم قد وان  

باز شد و سوزاند سر   

سوختن اماّ  این  

یش داد به پاال ره  

 

کجا دانم؟ کاشانه  

کجا دارم؟  کاشانه  

یا ساحل و هم در  هم  

گلشن و هم صحرا  هم  

یمابر فرود آ از  

یزم باد بپا خ با  

یخ به دل تار  ریشه  

کبوترها همبال  

 

یست همان جائ کاشانه  



خام سخن گفتن  کز  

یست ن یمترس و ابا هیچ  

روشن  ینهء آ صد  

گوشه و اکنافش در  

آب زالل پاک  صد  

و سازنده  شوینده  

یست جار  ی هر نگه در  

 

دان  یسرائ کاشانه  

لخت توان گشتن  که  

از سپر و جوشن  عاری   

خواهند  ی نم زخمیت  

توان رفتن  آسوده   

 

یاری همان  کاشانه  

سر را  یدوشش بنه  بر  

یزی اشک برون ر  با  

و دل غم را  یدهد از  

ینه همان س کاشانه  

کند جان را  کارام  

 



یست همان جائ کاشانه  

یستدوست در آن باق که  

یکو هزار و سیصد و نود  یازدهم تیر ماه    



 باز تولید 
ید بر او د یشکرد و پر خو  نگه یکچون ن  

که از ماست که بر ماست  یمگفتا زکه نال  

()ناصر خسرو  

 

 پرسش می کنی از باز تولید بهروزی و نگون بختی؟ 

 آن دانه ای که پاشیدیم از سر سخاوت ومهر 

حسادت و کبر و آن بذری که نکاشتیم از سر    

 آن گریه ای که شنیدیم و ره همدردی و همدلی گشادیم

 و آن اشکی که دیدیم و روی ترسان و ترش برگرداندیم 

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

 و آن درسی که نیاموختیم به بیهودگی و سبکسری از روزگار 

دوستی آن دستی که ارج نهادیم برای تفاهم و   

و آن سالمی که بیجواب گذاشتیم از روی پیشداوری    

 آن ندائی که برای آزمایش و آمیزش پروراندیم 

 و آن ناله ای که برای نامی و نانی به خواری از نای برآوردیم 

 اینچنین بود بازتولید بهروزی و نگون بختی 

و یک  هزار و سیصد و نود چهارم شهریور ماه  

 



 ُدبی 
بابدیل برده پروران زمان در بهشت بدیِع   

 بردگاِن عصر بسنده کرده بر بهرهء بیمقدار خویش 

 محِو تماشای سرابی فریبنده و دلخراش و دلنواز

 

 درمانده در درِک نخوت و تکّبر نو کیسه های بددهان  

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

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

 

 بیش از هفتاد و دو مّلت، زرد و سپید و سیاه، رنگین ُگمان

 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 

یک و نود و  یصدهزار و س آذرماهدّوم   

 



 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 

 دمی ماتمزده، در شک و عقب گرد آفریدیم 

 

 به آواِی برفین زمستان و نواِی تابستاِن زرریز 

 به جشِن رنگیِن بهاران و پائیِز صد گرد آفریدیم 

 

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

 براِی جمع روزخوئی تکرو و ُگردی شبگرد آفریدیم

 

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

 به پاِس گوهِر انسان، به پیری هم جوانمرد آفریدیم

دو و نود و  یصدهزار و س هشتم فروردین ماه  

 



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

 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 

روندی که در متن زمان به رهایی و   

 جریان دارد بی شک و گمان 

 گه به تندی و شتابان 

 به محنت، حرمان 

 گه  به نرمی و خرامان 

 به صد مهر، شادان 

   دوو نود و   یصدهزار و س چهارم اردیبهشت ماه



عاشقان  یارِ کهن د ایران،   

 
 صد سروده سر گرفته از جشن و جنبِش جاری در جهان 

چنین عمیق و دیرپای و کم نشان از َرستن و ُرستنی    

 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 

 در میاِن درختاِن سبزین ردإ، می تراود شکوفهء نغمهء مرغکان 

ن ترانهء تمّنای تازه دلداگان پر ز رمز و راز و نیاز، چو   

 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 

 در فراز و نشیب آمده از بیم و امید  چون امواج دریای بیکران 

دو و نود و  یصدهزار و س هشتم اردیبهشت ماه  



 اّول ماه مه 
ست  یتی سان خموش و سرد نشستن جنا ینز   

بهار  ی پنهان یهء اعتنإ به پو  بی  

یر و ناگز  یکریز که بال چلچله،  وقتی  

یار ش یزندهوا م  یع وس یش آ در  

(  یکدکن  یعیمحمد رضا شف)    

 در این فضاِی پرغباِر دروغ و دغا، هوای مسموم و بختِک خفقان 

دوِر دیرپاِی خود را به ستمگران فروختگان و دلقکاندر این   

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

 که تیره گشته است و چرکین منظِر دالویز چهرهء پاِک آسمان 

از هجوِم امواِج ُکشندهء امید و ِکشندهء روان به گودِی حرمان    

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  

سخت و بی امان بر سِر هر کوی و مکان   کاینک آوار می شود    

 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  

اره آورد به ارمغان.داد و وداد را باز آرمان دارد و نیکی را هم  

دو و نود و   یصدهزار و س اردیبهشت ماهاّول ماه مه؛ یازدهم   



 ترانه های زندگی 
 برایت ترانه ها خواهم سرود 

 ترانه های روشِن شورانگیز 

 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

 چرا که حرص نامه ها را بسی پاره دیده ام 

 

 برایت ترانه ها خواهم سرود 

 ترانه های ماالمال از عطر پاالیش و پرورش 

سئله مستی آور چون گاِه گشایش م  

 در کالس زیست شناسی و هندسه  

 چرا که وهم نامه ها را بسی تجربه کرده ام

 

 برایت ترانه ها خواهم سرود 

 ترانه های سرشار از تمّنای زایش 



 نرم چون شکوفه باراِن سیب و بادام

 در کوچه باغ های کنجکاوی و کودکی 

 چرا که مرگ نامه ها را بسی دوره کرده ام

 

سرود   برایت ترانه ها خواهم  

   ترانه های زندگی

و دو   ماه هزار و سیصد و نودیکم تیر بیست و   

 



 نشانه ای بیافرین 
یافرین ب ینشانه ا  

،اندر بهار سپیده دمان   یمِ نس ِسحرِ   بسان  

بال زدِن پروانه ها در تابستان، بسان  

خزان،در  و رنگها  برگها ی هماغوش  بسان  

برف در زمستان، ی دانه هاخرامِش   بسان  

دارد. یم ناآشنائی ارزانی که  یلبخند  بسان  

 

یافرین ب یا نشانه  

ید،ام ی بخموِش خمودگاِن   یلِ خحزیِن  ازدحاِم  اوجِ  در  

،ستمکاران ِی کریهِ سرمست در متِن   

.مرگ آوران  یروزی نعرهء کر کننده پ یان در م  

 

یافرین ب یا نشانه  

ی و زندگان.زندگ برای  

و دو    ماه هزار و سیصد و نودنهم تیر بیست و   



 تالِش پاینده 
 نه از نیاز به نام و نان و ناخدایی نگاشتیم،

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

 اگر نگریستیم و گریستیم و گشتیم و گشودیم 

 آبخورِد ابرام و استمرار و ابتکاِر ما 

شالودهء هستی بود و شوِق شکفتن در شناخِت   

 درِک درمان پذیرِی درِد دیرپاِی دوران 

 و احساِس اوِج آرامش از پی پالودن و پرورش.  

و دو   هزار و سیصد و نودبیستم مهر ماه   



 بی پیرایگی
 آرمیده در نرماِی نگاِه نغمه ساِی تو 

 بر سریِر سبِز دیدگانت، ای نازنین 

خیرخواهپیِر نوآوِر پاک اندیِش پویاِی    

 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 

و دو  هزار و سیصد و نوددوازدهم آبان ماه   

 



 گردون 
   

سینه امآتِش درون   

 ارمغانی برای توست.

 آتشی ست از گذشته و گذشتگان،

 در جاِن من جهانی جوان ُشدست.

 

سبزبرگی و ُسرایندگی    

 در آتِش رواِن روان ها رواست.

 

 آتشم را رخشان 

 به آیندگان و دیگران رسان.  

و دو  هزار و سیصد و نودنخستین روز دی ماه   

 



 بوسهء برف 
 

 سبکپا، نرم و نورانی 

می آئی امشبفرو   

پولِک سرما !   

 زمین نو پیرهن پوشیده 

 خواهد خفت.

 زمان آبستن رؤیا.

 

 سحر ساَرم 

صد ناز    

ه خواهد خواند: غمن   

 "سپیدی سفره ام برچید !

 برایم دانه می ریزی؟" 

 به بوسه گویمش بّشاش:  

 "بر این خوانم

تو مهماِن خوشخوان باش.   

 سپیدی خشک و تر دارد !

دارد !" دلم بر تو نظر   



 

 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 !"    

به بوسه گویمش: "جانا !   

 چنین بود و چنین بادا !

 سپیدی خشک و تر دارد !

 دلم بر تو نظر دارد !" 

 

 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 !" 

 به بوسه گویمش: "برپا !

 درون آتش، برون سرما؟ 

 سپیدی خشک و تر دارد !

 دلم بر تو نظر دارد !" 

 

 سبکپا، نرم و نورانی 

 فرو می آئی امشب

پولِک سرما !   

 زمین نو پیرهن پوشیده 

 خواهد خفت.

 زمان آبستن رؤیا.

و دو  هزار و سیصد و نودهشتم بهمن ماه   



 کودکاِن کار  

 
 آغاِز اسفنِد امسال را ببین 

 در گردِش همارهء زمان و زمین 

 رنگین نویدآوراِن بهاران چنین 

 شادمان و شتابان و بیقرار 

 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 

خرامان و امیدوار خرسند و    

 سوِی فلک سر کشیده اند.

 

 دردا و افسوس و هزاران دریغ 

 تنها نه در زادگاِه من، ایران پر ستیغ 

 بلکه در اکناِف این گردوِن پر نقش ونگار



 غنچه های ما، کودکاِن بیشماِر کار  

 مظهِر نظام هاِی ننگیِن بر جهِل جور و استوار

دکی و سرزندگی دورمانده از سبکباری و شگفتی های کو   

 ناشکفته جاِم پژمردگی 

 خاموش و خمیده سرکشیده اند.

و دو  هزار و سیصد و نودچهارم اسفند ماه   



 سبز مغز پسته ای
 

 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 

مطلِع بهار مخملین   

 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   

 با نرمای نگاه و مهر خویش 

دلم عاشقانه ها رباب می زند.در   

و سه  هزار و سیصد و نودششم اردیبهشت ماه   



 درخت 
   

 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 

  پاکآسمانِ  رو به سویِ 

 سرفراز

دراز می کنی    

َمنی تو واال آموزگاِر ارجمنِد   

 ای نازنین !

 ای بهترین ُزمّرِد زمین !

و سه   هزار و سیصد و نودهم اردیبهشت ماه زدیس  

 

 



 انقالِب آگاهی 
 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 

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

 نگه ُکن 

 نگه ُکن ِز سِر مهر از ِزَبر و زیر 

 به نوزاده و بالنده و هم پیر 

 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 

ظلمات است   برون آمده از جور و جبر و  

 بیفشان

 بیفشان سرافراز و دالویز و خروشان 

 دو صد ُدّر درخشان 



 همان ُدرّ 

 همان ُدّر که در بحِر کهنساِل عناصر 

 درون صدِف مهر و خرد گشته فراخور 

بپاخیز   

 بپاخیز و بیاموز و بیامیز 

 برافروز و برافراز و برانگیز 

و سه  هزار و سیصد و نودهم خرداد ماه دچهار   

 

 



(٢کودکان کار )   
 در َسرم سؤال و صدای توست و گزاره ها 

 می کشاندم بالنده برون به مهتری 

 از گرداِب ُگریز و یأس و یاوه ها

 می نشاندم به منظر فراخ و درخوری 

 در فراسوی دودهای انبوه روزمّره ها 

 

 " چون تو را ست اکنون بیگمان 

 امکان و تواِن دیدن و درک و بیان 

صادقانه گویا زبان؟ می شوی مرا   

 تا محِو دروغهای دوران و دردهاِی بی امان 

 می رسانی صدای مرا رسا به گوِش جهانیان؟ 

 یا که می سپاریم به طاِق نسیان هر زمان 

 در زیر نگاِه نافِذ صاحباِن زر و جابران

 بی آزرم و زار در جمِع خودفروِش نخبگان؟ " 

 

کودکان کار باز از نیروی صدای تو و نگاه دیگر   

 می شوم آرام و شاد روی و پایدار و سرفراز

 با حواس گیرا و کالِم رسا و قلِب باز

 در رزِم عاشقاِن زندگی یلی کارساز   

و سه   هزار و سیصد و نود بیست و نّهم شهریور ماه  



 پ.ا.ی.ی.ز 
 پیاِم پرندگاِن مهاجر حکایِت کیست 

 انقالِب صد رنِگ زمین نشانگِر چیست 

 یاِد یاران وه چه پاک در رگم جاریست 

 یک َدم از زندگی اگر تو را باقیست

 زان َنَفس هم به مهر باید زیست 

و سه  هزار و سیصد و نوددّوم مهرماه   

 



 َنَفِس اسفند 
 

 نگه بر آسماِن ُپر ستاره

 دلم چون خاک ُپر شوِق بهاره

 بهاِر مردماِن دادپرور 

 برآینِد سرود و کارزاره 

و سه   هزار و سیصد و نود اسفند ماهفرانکفورت، بیست وسّوم   

 



١٣٩٥دریای مدیترانه   
 

 آفتاب و ابر و نسیم و موج و آب و صد آبی 

 فیروزه ای، نفتی، یشمی، زمّردین، سیمابی 

 گورستاِن آوارگان گشته این دریا، لکن 

 ُبعِد نسیان گران است و نیست پیدا هیچ خونابی  

پنج و  هزار و سیصد و نودهفتم اردیبهشت ماه   

 



 پرندهء مهاجر 
 نگاه من چو خوشه ای ز بوسه ها  

 فرو شده به راستی و روشنی 

 به دشت و راغ  و رودها 

 میاِن همایِش ابر و آفتاب و باد

 دویده دروِن جنگِل هزار رنگ  شاد

جواِر تمشک هاِی آبدار َدمی نشسته در    

 سپرده ِمهرش سرفراز و آرام  و آشکار 

 به میوه هاِی آبی و زرد و سرِخ شاخسار 

 در این پاییز َزرریِز ابرام و پشتکار 

کنون گاه َپرکشیدنی دوباره َسر رسیده است    

 

 من آن پرندهء سبکباِر مهاجرم 

 که پرپرزنان ز شهِد جان در آسماِن سروده و ترانه ام 

لِب خویش و غریب و آشنادرون ق  

 شراِب امید و شوِر زندگی به شوق پرورانده ام

 میان شوره زاِر یأس و ترس و توّهم چو بوده ام 

 زبون در انتظاِر یک منّجی برون ِز خود نمانده ام 

 در این پاییز َزرریِز ابرام و پشتکار 

کنون گاه پرکشیدنی دوباره َسر رسیده است     

و پنج  هزار و سیصد و نودماه چهاردهم شهریور   



 جنبش  جاودانه

      

 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

دهند پروانه وار پرواز می   

 پیغامشان را در لوح سخن 

پایدار و خرسند و سرفراز    

 به دست امواج می دهم 

شش و  هزار و سیصد و نود چهارم فروردین ماه  

 



      باز بهار آمده

 از کنار غنچه ها و شکوفه ها

 از کنار برگ ها و رنگ ها 

 از کنار مرغکاِن رسیده از سرزمین های دور 

نور از کنار مغّنیاِن رها در دشِت   

 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 
و نود و شش  صدیماه هزار و س بهشتیپنجم ارد   



اییز زرریزپ  

 ِمِه پاییزی پرده فکنَدست بر روی زمین 

 خوش خوشک جعبهء جادوش گشاید، گویا، رنگین 

 زرد و سبز و سرخ درختان و صد رنگ دگر 

 شخم تازه نقش کشیده زایا، پویا سرتاسر 

 مشت پر می کنم از خاک و سرمست نهم بر بینی 

 درس ها آموزم از خاک معّطر در ِسربینی 

در خواب و مرغکان را راهی دور مردمان نه همه   

 می دود نرم نفحهء زایش در این بیشهء نور 
و نود و شش  صدیهزار و سهفتم مهر ماه   



 سفر در ِمه 
 نازنین! باز من در راهم

 ِمه انبوه، ُپر افسون 

فرود آمده سرتاسر دشت    

 جنگل و رود و افق ناپیدا 

 و به هم پیچِش ِمه و خورشید 

پرغوغا در دِل خاموشی   

 نازنین! در گذِر عمر 

 لحظه ای شور و شتاب 

 وهله ای درد و درنگ 

باک از ِمِه سّتار مدار    

 با همه وهم و شک و پندار 

 پای گر پیش نهی با استمرار 

 با آفتابت باشد خوش آهنگ صد دیدار 

و نود و شش  صدیهزار و سهشتم بهمن ماه    



 سپیده دمان 
دشِت نور از میاِن ِمِه الیه الیه گشته در   

 جنگِل هماره سرفراِز پرغرور 

 آرام و متین درود می دهد 

 در طلوع و تابشی دوباره، سرخ فام 

 ابِر باریک باالترک جام جام

 وه چه شیرین و نقش آفرین کام می دهد 

 باالترش گنبِد الجوردین آسمان 

 گویی آگه از کشاکِش دروِن من این زمان 

دهد َمرا  ندا محکم و پایدار و مهربان می   

 

 » تا که چشم و گوش داری بجوی 

 تا که دست و پای داری بپوی 

 تا تو را توان زایشیست در جهان 

 بیامیز و بیازمای و بساز و بروی« 

 

 در تار و پوِد بانِگ آسماِن پاک 

 گرما و نوازشیست بردمیده از عمِق خاک 

 جان را  ِز زخمه هاِی بود و نبود التیام می دهد 

و پنج  هزار و سیصد و نودهفدهم شهریور ماه   

 



 کیمیا
 از خاک برآمدیم و بر خاک شویم 

 در دوِر اّیام َگرِد اکناف شویم 

 چون عشق به زندگانی در ما جاریست 

 آن نور و نوازش در آفاق شویم 

 نهم مهرماه هزار و سیصد و نود و پنج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


