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(، شمارهء دو هیها: هوشنگ ابتهاج )ه. ا. سا ادوارهی  

١٤٠١زمستان تنظیم:   

 

 ۞۞۞ 

ی کدکن یعی به انتخاب محمد رضا شف ه؛یشعر( / ه.ا. سا دهی)برگز نه یدر آ نهی از کتاب آ منتخب   

١٣٩٣نشر چشمه،  تهران،  

 ۞۞۞ 

 

١٣٣٠ وری شهر ١٤/ رشت،  فردا  یا  

١٣٣٠مهر  ١٠/ رشت،   ون مهرگان  

١٣٣٠ ی / تهران، د  دیخورش  دختر  

   ١٣٣٠اسفند  ٢٩تهران،  / صلح

١٣٣٢/ تهران، آذر   سترون  

١٣٣٢تهران، دی  /شکست   

١٣٣٣  نیفرورد  ب،ی/ دزاش زیغم انگ بهار  

١٣٣٣ ریت ب،ی/ دزاش  نیزم  

١٣٣٣مهر  ٢٧تهران،   /درس وفا   

١٣٣٣تهران، آبان  /هفتمین اختر این صبح سیاه   

١٣٣٤/ تهران،   بوسه  

١٣٤٤/ تهران، اردیبهشت   گریه  

١٣٣٧/ تهران، دی   در کوچه سار شب  

١٣٤٤/ ایروان، آبان  سرخ گل   من به باغ    

١٣٥٠/ تهران،  پرنده می داند  

١٣٥٠شهریور  ٢٢/ تهران،  هقص    

 گریهء سیب / تهران، فروردین ١٣٥١

١٣٥٧/ تهران، آبان   دلی در آتش  

١٣٥٨خرداد  ٢٧تهران،  /   کیوان ستاره بود  

١٣٥٨آبان  ١٩تهران،    /سرو  خون   یادگار    
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١٣٦٢/ تهران، آذر  زمان گام   هنر    

١٣٦٢/ تهران، پاییز   آینه آه    

١٣٦٣/ تهران، فروردین   ارغوان  

 ۞۞۞ 

 

فردا  یا  

 

پُرشور  مت یستا  یخوانم و م  یم  

 ای پردهء دلفریب  رؤیارنگ !

 می بوسمت، ای سپیدهء گلگون 

!رنگ ین یب د یام یفردا، ا یا  

. می پو یتو م ی  که من پ  ست یرید   

 

!کنم، آوخ یسو که نگاه م هر  

. است در اشک و خون نگاه من غرق  

روم، برپاست  یم شیگام که پ هر  

 سرنیزهء خونفشان به راه من.

.برگشت  ی: راه ب گانهیراه  نی و  

 

د یهمره ام می سپر یم ره  

.ز رنج و آشنا با درد  آگاه  

افتد، یمرد اگر به خاک م کی  

. او صد مرد  یبه جا زد یخ یبرم  

. ماند  یکه کاروان نم  نست یا  

 

کی شب تار نیز درون ا ،یآر  

.رانم یتو م یفردا من سو یا  

. تازم یم  ست،یاست و درنگ ن رنج  
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.دانم یم ست،یاست و شکست ن مرگ  

. کاریپ  نیفتح ماست ا آبستن  

 

 می دانمت، ای سپیدهء نزد ی ک

 ای چشمهء تابناک جان افروز!

شب  شوم بخت بدفرجام  نیا کز  

روز یشکفته و پ  ییآ یبرم  

. خندان یآمدن تو: زندگ َوز  

 

و بر لب تو صد لبخند  ییآ یم  

. د ی و در دل تو صد ام ییآ یم  

ها یو از فروغ شاد  ییآ یم  

.د یبه دامن تو صد خورش  تابنده  

. بهر تو باز گشته صد آغوش َوز  

 

 در سینهء گرم تُست، ای فردا

.غم فرسود  یدها یام درمان  

فردا یدامن پاک تُست، ا در  

.خون آلود  یشکنجه ها  انیپا  

...  رنگ ین یب د یام یفردا، ا یا  

 

١٣٣٠ وری شهر ١٤ رشت،  

 ۞۞۞ 

 

و ن مهرگان  

 

! شعله بر سر کوه میبفروز   

! شادمانه سرود  میی بسرا  
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با هزار گونه شکوه   نیچن  نی و  

! میرو  شبازیرا به پ  مهرگان  

 

و تاب پرچم ها  چی خوش پ رقص   

د، یپرواز کفتران سپ ریز  

گام سپهر،  دهیآرم یشاد   

 خندهء نو شکفتهء خورش ید،

: ند ی گو یرا درود م مهرگان  

 

هر کار، مست هر پندار، گرم  

هر سوگند،  ام،یهر پ  همره  

دل هر نگاه، هر آواز، در  

هر لبخند، یهر بوسه، رو  یتو   

: م یی بسرا  

. مهرگان خوش باد              

 

١٣٣٠مهر  ١٠ رشت،  

 ۞۞۞ 

 

د یخورش  دختر  

 

 در نهفت  پردهء شب،

د یدختر خورش                          

بافد   یم نرم  

 دامن رقاصهء صبح طالیی را ... 

 

شیخو  اهی نهانگاه س َوز   

: ش یمرغ  مرگ اند  د یسرا یم  
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! چهره پرداز  َسحر مرده ست » -  

 چشمهء خورش ید  افسرده ست!« 

دواند در رگ شب  یم  

شوم  ب  یفر نیخون  سرد ا                           

 

 َوز نهفت  پردهء شب، 

د یدختر خورش                         

بافد   یآهسته م همچنان  

 دامن رقاصهء صبح طالیی را ... 

 

١٣٣٠ ید  تهران،  

 ۞۞۞ 

 

 صلح 

 

گهواره،  جنبش  

 نغمهء الالیی،

 ریزش چشمهء شیر 

 به لب غنچهء تر، 

پروانه،  پرپر  

گنجشک،  کی ج کیج  

چشم شناخت، تابش  

خواهش گنگ،  تپش  

ب، یشوق و شک نگه  

 بوسهء  عشق و شتاب، 

 خند هء دلکش گل های سپ ید 

...  سر زلف عروس به  
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گهواره،  جنبش  

 نغمهء الالیی ...

 

١٣٣٠اسفند  ٢٩ تهران،  

۞ ۞۞  

 

 سترون 

 

 آه در باغ  بی درختی ما 

 این تبر را به جای گل که نشاند؟! 

 چه تبر اژدهایی از دوزخ 

 که به هر سو دوید و ریشه دواند 

من که این سترون شوم بشنو از   

 تا ابد بی بهار خواهد ماند 

 هیچ ُگل از برش نخواهد ُرست 

 هیچ بلبل بر او نخواهد خواند 

 

١٣٣٢تهران، آذر   

 ۞۞۞ 

 

 شکست

 

 آسمان زیر  بال اوج تو بود،

 چون شد ای دل که خاکسار شدی؟ 

 سر به خورشید داشتی و، دریغ 

 زیر  پای ستم غبار شدی! 

 

دیرینه ترسم ای دلنشین   

 سرگذشت تو هم ز  یاد رود! 
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 آرزومند را غم  جان نیست 

 آه، اگر آرزو به باد رود! 

 

١٣٣٢تهران، دی   

 ۞۞۞ 

 

ز یغم انگ بهار  

 

اورد ی ن نی آمد، گل و نسر بهار  

اورد ین  نی فرورد  ی  بو   یمینس  

 

ست یآمد و از گل خبر ن پرستو  

ست؟ی گل با پرستو همسفر ن چرا  

 

گلستان را، چه افتاد؟ نیافتاد ا چه  

اد یبهاران رفتش از  نیی آ که  

 

نالد ابر  برق در چشم  یم چرا  

زار از سر خشم؟  نیچن  د یگر یم چه  

 

 چرا خون می چکد از شاخه ء گل

آمد؟ کجا شد بانگ  بلبل؟  شیپ چه  

 

چه دَرد است؟ ن؟یچه دَرد است ا ن؟یدَرد است ا چه  

فتنه کردست؟ نیدر گلزار ما ا که  

 

خون است؟   یبو یمیدر هر نس چرا  

زلف بنفشه سرنگون است؟ چرا  
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بان؟ یسر بُرده نرگس در گر چرا  

بان؟ یچون غر  یبنشسته قُمر چرا  

 

پروانگان را پر شکسته ست؟ چرا  

هر گوشه َگرد  غم نشسته ست؟  چرا  

 

؟ یخواند سرود  یمطرب نم چرا  

؟ی درود  د یگو  ینم یساق چرا  

 

هامون گرفته ست؟ نیآفت راه ا چه  

که خاکش خون گرفته ست؟  نیدشت است ا چه  

 

فروخفت؟  نی فرورد  د یخورش چرا  

!آمد گل  نوروز نشکفت  بهار  

 

و گل را کس چه گفته ست؟  د یخورش مگر  

لب بسته و آن رخ نهفته ست؟  نیا که  

 

ده یدارد بهار  نورس مگر  

ده؟ یچو ما در خون کش یو جان دل  

 

مرده ست یگل نوعروس  شو مگر  

از سوگ و غم در پرده برده ست؟ یرو که  

 

است؟ ن ی را پاس زم د یخورش مگر  

...  است  نی شرمگ دانیاز خون شه  که  
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یآ شی و پ  زیخ ن،ی تلخ منش بهارا،  

ی واکن ز  ابرو، چهره بگشا گره  

 

و زان اَبر سبکرو  زیخ بهارا،  

 بزن آب ی به روی سبزهء نو 

 

بخش  اسمنیبه سرو و   ییو رو سر  

نو به مرغان چمن بخش یینوا  

 

دست گل افشان  نیاز آست برآر  

سبزه بنشان  نیبر دامن ا یگل  

 

بان یچاک شد از ناشک  بانیگر  

بان ی آور گل از چاک گر برون  

 

ز یصبحدم گو نرم برخ می نس  

زیبرانگ  یاز خواب زمستان گل  

 

دشت مشّوش نی بنگر ا بهارا،  

بارد بر آن باران آتش یم که  

 

زی خاک بالخ نی بنگر ا بهارا،  

ز یشد هر خاربُن چون دشنه خونر  که  

 

غمناک  یصحرا  نی بنگر ا بهارا،  

افتاده بر خاک یهر سو ُکشته ا که  
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کوه و در و دشت نی بنگر ا بهارا،  

از خون جوانان الله گون گشت  که  

 

دامن افشان کن ز  گلبن  بهارا،  

ل کن کشتگان را غرق گ مزار  

 

ساز یو گل آتش یاز م بهارا،  

درد و غم در آتش انداز پالس    

 

ز یبرانگ نمیر یشور ش بهارا،  

ز یبرانگ نمی ریعشق د  شرار  

 

کن  شتریشور عشقم ب بهارا،  

و شکر کن ریبا عشق او ش  مرا  

 

نغمه آموز  بارمیچون جو  یگه  

چون آذرخشم رخ برافروز  یگه  

 

کن  نیچون رعد و طوفان خشمگ مرا  

کن  نی از باگ خشمم پرطن  جهان  

 

بخش  یزندگ ،یزنده مان بهارا،  

بخش یما فرخندگ نی فرورد  به  

 

است  نی دلنش یجوان نجایا هنوز  

است  نینفس ها آتش  نجایا هنوز  
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 مبی ن کای ن شاخه ء بشکسته خشک است 

است  دمشکیپر ب  یفردا بنگر چو  

 

شوره زار است ینی سرزم نی کا مگو  

فردا دررسد، رشک  بهار است چو  

 

ل آلود  نیباش کا  بهارا، خون گ   

سرخ گل چون آتش از دود  برآرد   

 

ی نخواه یسرخ گل، خواه  د یبرآ  

ی خود صد خزان آرد تباه وگر  

 

شاد بخرام  ن،یشاد بنش  بهارا،  

کام گل و بستان ز  گل کام  بده  

 

م یخود عمر باشد، سر برآر اگر  

م یهم گمار یو جان در هوا  دل  

 

م یی خون و آتش ره گشا  انیم  

م یطوفان برآ نی موج و از نیاز  

 

نم یشاد ب  نم،ی بارت چو ب دگر  

نم یسبز و دلت آباد ب سرت   

 

دارینوروز دگر، هنگام د  به  

...  داریپد  ییدگر آ نیی آ به  
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١٣٣٣ نیفرورد  ب،یدزاش  

 ۞۞۞ 

 

ن یزم  

 

شاعران ثنا خوان، که چشمشان  ش،یپ  نیز  

ستاره بود، ر  ی سعد و نحس  طالع و س  در  

پُرنگار  ینغز و سخنها  ینکته ها  بس  

.گنبد  کبود  نی ا ش  یدر ستا  گفتند   

از هر چه در جهان  شتریکه ب  نیزم اّما،  

 شایستهء ستا یش و تکری م آدمی ست،

.سپاس ماند  یو ناشناخته و ب  گمنام  

 

! نیزم یمادر، ا یا  

. توام شگریمنم که ستا نیا امروز،  

. و رگ و خون و خروش من شهیتُست ر از  

. حقگزار تو و شاکر توام فرزند   

 

روزگار گشت و بهار و خزان گذشت  بس  

.کرانه ات  یب  یو گشادگ یماند  تو  

نوح هم نتوانست شعله ُکشت   طوفان  

 از آتش  گداختهء جاودانه ات 

 

ُگرده اش  دست یپهلوان به خاک رس هر  

 غیر از تو، ای زمی ن که درین صحنهء ستیز 

ش ی خو یبه جا یماند   

. زورمند و گرانسنگ و استوار وستهی پ  
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ان یاگر چون حرام یبدسگال فرزند   

حرمت تو تاخت،  بر  

ینشد دلت از مهر مادر  یته هرگز  

. شناخت   یفرزند  ب یجمله ناسپاس  با  

 

را سزاست م یو تکر   شیستا نیزم ،یآر  

.پهن بارگاه نی اوست هر چه هست در از  

 پروردگان دامن و گهوارهء  وی اند 

.پادشاه مانیپهلوان و سل  سهراب   

 

 ای بس که تازیانهء خون ین  برق و باد 

دردناک  دهیچ یپ  

 بر ُگردهء زمین، 

 ای بس که سیل   کف به لب آوردهء عبوس 

ن، یخاک  سهمگ نیسهمناک بر ا  دهیجوش  

غ یدر ،یگونه مرگبارکه پنداشت  زان  

ات،یمانده از ح یته  شهیهم  نیزم گرید   

همان گونه سخت پشت  هشیهم  نیزم اّما،  

تن  دهیکش  رونیب  

هر بال، ریز از  

باز کرده به لبخند  آفتاب  وآغوش  

...  سبز و دلگشاسخاوت و سرو پُر  نیزرّ   

 

ن یچون زم  بگذار  

شب طوفان گرفته را، نیبگذرانم ا من  

به نوشخند  گهربار  آفتاب  آنگه  

...  تو گسترم همه گنج  نهفته را  شیپ  
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١٣٣٣ ریت  ب،یدزاش  

 ۞۞۞ 

 

 درس وفا 

 

 ای آتش  افسردهء افروختنی! 

 ای گنج هدر گشتهء اندوختنی!

 

 ما عشق و وفا را ز  تو آموخته ایم 

 ای زندگی و مرگ تو آموختنی! 

 

١٣٣٣مهر  ٢٧تهران،   

 ۞۞۞ 

 

 هفتمین اختر این صبح سیاه

 

لی ریخت به خاک! ای دریغا چه گُ   

 چه بهاری پژمرد! 

 چه دلی رفت به باد!

 چه چراغی افسرد! 

 

 هر شب این دلهرهء طاقت سوز 

 خوابم از دیده ربود 

 هر سحر چشم گشودم نگران: 

 چه خبر خواهد بود؟ 

 سرنوشت دل  من بود درین بیم و امید. 

 

 آه ای چشمهء نوشین ح یات! 

 ای امید دلبند!
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 گر چه صد بار دلم از تو شکست 

نبریدم پیوند. ت نوش هیچ گه از لب    

 

آلود  خون آخر این صبحدم    

 آمد آن خنجر  بیداد فرود 

 شش ستاره به زمین درغلتید 

 شش دل  شیر فروماند از کار

 شش صدا شد خاموش ...

 

 بانگ  خون در دل  ریشم برخاست 

فریاد پُر شدم از   

 هفتمین اختر این صبح سیاه 

 دل  من بود که بر خاک افتاد ...  

 

١٣٣٣تهران، آبان   

 ۞۞۞ 

 

 بوسه 

 

: گفتمش   

ست؟ ی آواز چ نی تر  نیریش »  »       -   

ماند، رهیخ می به رو   نشیغمگ  چشم  

د، یقطره اشکش از مژگان چک قطره  

بلند، یسو یافتادش به گ لرزه  

: لب غمناک خواند  ریز  

 - « نالهء زنج یرها  بر دست من! » -

: گفتمش   

« آنگه که از هم بگسلند  ...»       -   



 

16 
 

 خندهء تلخی  به لب آورد و گفت : 

! غیدلکش است، اّما در ییرزوآ » -  

.بست  د یامّ  نی شورم ره بر بخت    

را د یزورق خورش  ییطال وآن  

! ...«ساحل مغرب شکست  یها  صخره  

 

که تلخ  یاز درد  دمیبه خود لرز من  

.ست یگر یدل من با دل او م در  

: گفتمش   

کور  یا یدر نیبنگر، در»  -         

« !ست  یهر اختر چراغ  زورق  چشم    

 

:گفت  ،آسمان برداشت  یبه سو  سر  

،ست  یچشم  هر اختر چراغ زورق»  -  

. ست ژرف ییا یدر زیشب ن نی ا کنیل  

راه مه یشبروان! کز ن  غایدر یا   

...« کشد افسون  شب در خوابشان یم    

 

 گفتمش: 

فانوس  ماه »  -       

نشان یداریدهد از چشم  ب یم ...«   

 

:گفت    

   گونه گنگ نیا یا درشبامّ »  -     

به گوش د یآ ینم  ییآوا چیه ...«   

 

: گفتمش   

تپد  یاّما دل  من م»  -        
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!«دوست  ی  پا  یصدا نکیگوش کن، ا    

  گفت : 

دام  مرگ  نیافسوس در ا یا»  -      

برند   یرا م یتازه ا د  یباز ص   

! ...« اوست  ی  پا  ی  صدا نیا   

  

. امان یافتاد در من ب یا هیگر   

: دمشیاشک ها، پرس  ان  یدر م   

«  ؟ ست یلبخند چ نی خوش تر»  -  

،شکفت   کشیدر چشم تار یشعله ا   

،خون در گونه اش آتش فشاند  جوش    

:گفت    

  که عشق  سربلند  یلبخند »  -     

.«وقت  مردن بر لب  مردان نشاند     

،ز جا برخاستم من  

دمشیبوس                      

 

١٣٣٤تهران،   

 ۞۞۞ 

 

 گریه 

 

سبز می گریند.  سایه ها، زیر درختان، در غروب    

 شاخه ها چشم انتظار  سرگذشت ابر،

آسمان، چون من، غبارآلود  دلگیری.و   

 

 باد، بوی خاک باران خورده می آرد. 

 سبزه ها در رهگذار  شب پریشانند.

بر کدامین دشت می بارد؟  آه، اکنون  



 

18 
 

 

 باغ، حسرتناک  بارانی ست،

 چون دل  من در هوای گریه ء سیری ... 

 

١٣٤٤تهران، اردیبهشت   

 ۞۞۞ 

 

   در کوچه سار شب

 

زند  یبه در نم  یکس یکس یب  یسرا نیدر  

زند  یبه دشت پر مالل ما پرنده پر نم   

 

ُکند  یز شب گرفتگان چراغ بر نم  یکی   

زند  یشب در  سحر نم به کوچه سار   یکس   

 

سوار  یغبار  ب نی ا ام در انتظار   نشسته  

زند  یسر نم دهیسپ  نی چن یکز شب غیدر  

 

غم  ر  یست پُر ستم که اندر او به غ  یگذرگه  

زند  یآشنا به رهگذر نم یصال یکی   

 

شود  یدل  خراب  من دگر خراب تر نم   

! زند  یخراب تر نم نی که خنجر غمت از   

 

بسته ات؟  یها  چهیدر نی چشم پاسخ است از چه  

! زند  یکس ندا به گوش  کر نم چی که ه  برو  

 

است زو س  فکنندمیدارم و نه بر ، ب هینه سا   



 

19 
 

زند  یتبر نم یاگر نه بر درخت  تر کس   

 

١٣٣٧تهران، دی   

 ۞۞۞ 

 

 من به باغ  گل  سرخ 

 

گشودند به باغ  گل  سرخ  در  

 و من  دلشده را 

 رنگی ن   تماشا بردند . 
 به سراپردهء

 

 من به باغ  گل  سرخ  

زبان  بلبل  با  

.خواندم            

سروستان درسماع  شب     

. افشاندم دست                             

 

 در پریخانهء  پُرنقش  هزار آینه اش  

را  شتنیخو   

ما یهزاران س به               

. دمید                                   

نه یبا لب  آ   

.دمیخند               

 

به باغ  گل  سرخ  من  

 همره   قافلهء رنگ و نگار 

 به سفر رفتم  

از خاک به ُگل                
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شکفتن را  ن  یرنگ رقص    

در چشمهء نور                         

. مژده دادم به بهار   

 

به باغ  گل  سرخ  من  

 زیر   آن ساقهء تر  

. عطر را زمزمه کردم تا صبح   

 

به باغ  گل  سرخ  من  

 در تمام  شب  سرد  

را خواندم با آب  ییروشنا    

 و سحر را 

به گل و سبزه               

. بشارت دادم                               

 

١٣٤٤آبان   روان،یا  

 ۞۞۞ 

 

 پرنده می داند 

 

ابر  خیال  دلکش پرواز در طراوت    

 به خواب می ماند.

 پرنده در قفس  خویش 

خواب می بیند.                          

 

 پرنده در قفس  خویش 

تصویر  باغ می نگرد.به رنگ و روغن     

 پرنده می داند 

 که باد بی نفس است 
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 و باغ تصویری است.

 پرنده در قفس خویش 

خواب می بیند.                            

 

١٣٥٠تهران،   

 ۞۞۞ 

 

ه قص    

 

ز چو نی می نالد ادل  من ب  

 ای خدا، خون کدامین عاشق 

 باز در چاه چکید؟ 

 

١٣٥٠شهریور  ٢٢تهران،   

 ۞۞۞ 

 

 گریهء سیب 

 

 شب فرو می افتاد.

 به درون آمدم و پنجره ها را بستم. 

 

 باد با شاخه درآویخته بود.

 من، درین خانهء تنها، تنها. 

 غم عالم به دلم ریخته بود.

 

 ناگهان، حس کردم: 

 که کسی،

آنجا، بیرون، در باغ،             

 در پس  پنجره ام 
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می گرید ...               

 

 صبحگاهان، 

شبنم               

 می چکید از گل  سیب.

 

١٣٥١تهران، فروردین   

 ۞۞۞ 

 

در آتش  یدل  

 

درون  شعله پروردم  یغم دارد ز خاموش چه  

آتش بُرده از خاکستر  سردم  د یصد خورش که  

 

شب تماشا کن  یا  ایب  ،یو شاد  یبه بادم داد    

ردمآتش گشته از گ یایکه دشت  آسمان در   

 

در من افتاده ست  ییهوا  ،یو طوفان  زیشرارانگ  

 که همچون حلقهء آتش دری ن گرداب می گردم 

 

که درمان  جهان با اوست  یشوق  لعل جانبخش به  

موج  خون در جان  پُر دردم  نی کند ا یچه توفان م   

 

عشق  مردان است و جانبازان  ق  یطر یوفادار   

راه  خون آلود برگردم  نی چه نامردم اگر ز   

 

شد  یو رو م  ریکه عالَم ز  یطوفان یآن شب ها در  

پروردم   نهیشبچراغ  عشق را در س ینهان   
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ی سر از خواب  زمستان  یبذر  پنهان یا بر آر   

 که از هر ذّرهء دل آفتابی بر تو گستردم  

 

بر دست  بد خواهان  ختمیر یآب  پاک  یز خوب   

بر آوردم  یاووشیدر آتش افکندم، س یدل   

 

شب تا روز  هیروشن کن که من چون سا  دهیچراغ د    

کردم  یآتش وام م نهی س ن  ی ز خاکستر نش   

 

١٣٥٧آبان  تهران،  

 ۞۞۞ 

 

 کیوان ستاره بود 

 

 ما از نژاد آتش بودیم: 

 همزاد آفتاب بلند، اّما

 با سرنوشت تیره ء خاکستر. 

 

 عمری میان کورهء بیداد سوختیم: 

 او چون شراره رفت 

 من با شکیب  خاکسترم ماندم.

 

 کیوان ستاره شد 

 تا بر فراز  این شب  غمناک 

 اّمید  روشنی را 

 با ما نگاه دارد.

 

 کیوان ستاره شد 
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 تا شب گرفتگان را 

 راه سپیده را بشناسد. 

 

 کیوان ستاره شد 

که بگوید                    

 آتش 

 آنگاه آتش است 

اندرون خویش بسوزد، کز   

 وین شام تیره را بفروزد. 

 

  این شب یلدامن در تمام  

 ایمان آفتابی خود را

 از پرتو ستارهء او گرم د اشتم. 

 کیوان ستاره بود: 

 با نور زندگانی می کرد 

 با نور درگذشت. 

 او در میان مردمک  چشم ما نشست 

 تا این ودیعه را 

 روزی به صبحدم بسپاریم. 

 

١٣٥٨خرداد  ٢٧تهران،   

 ۞۞۞ 

 

سرو  خون   یادگار    

 

که خورشید از شب  سرد دال دیدی  

 چو آتش سر ز  خاکستر برآورد 

 

 زمین و آسمان گلرنگ و گلگون 



 

25 
 

 جهان دشت شقایق گشت ازین خون 

 

 نگر تا این شب خونین سحر کرد

 چه خنجرها که از دل ها گذر کرد

 

 ز  هر خون دلی سروی قد افراشت 

تذروی نغمه برداشتز  هر سروی    

 

 صدای خون در آواز تذرو است 

 دال این یادگار خون سرو است 

 

١٣٥٨آبان  ١٩تهران،   

 ۞۞۞ 

 

 

زمان  گام   هنر    

 

 امروز نه آغاز و نه انجام جهان است 

 ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است 

 

ی و دیری رگر مرد رهی غم مخور از دو  

زمان است  گام   دانی که رسیدن هنر    

 

 تو رهرو دیرینهء سرمنزل عشقی 

 بنگر که ز  خون تو به هر گام نشان است 

 

 آبی که برآسود زمینش بخورد زود 

 دریا شود آن رود که پیوسته روان است 
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 باشد که یکی هم به نشانی بنشیند 

 بس تیر که در چلّهء این کهنه کمان است 

 

 از روی تو دل کندنم آموخت زمانه 

آن روست که خونابه فشان است این دیده از   

 

 دردا و دریغا که درین بازی خونین 

 بازیچهء ایّام دل آدمیان است 

 

 دل بر گذر قافلهء الله و گل داشت

 این دشت که پامال سواران خزان است 

 

 روزی که بجنبد نفس باد بهاری 

 بینی که ُگل و سبزه کران تا به کران است 

 

شنیدی ای کوه تو فریاد من امروز   

 دردی ست درین سینه که همزاد جهان است 

 

 از داد و وداد آن همه گفتند و نکردند 

 یارب چه قدر فاصلهء دست و زبان است 

 

 خون می چکد از دیده درین کنج صبوری 

 این صبر که من می کنم افشردن جان است 

 

 از راه مرو سایه که آن گوهر مقصود 

 گنجی ست که اندر قدم راهروان است.

 

١٣٦٢تهران، آذر   

 ۞۞۞ 
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آینه  آه    

 

. گیسوان بلندش شناختند  ز   او را  

 

 ای خاک این همان تن  پاک است؟

 انسان همین خالصهء خاک است؟

 

 وقتی که شانه می زد 

 انبوه  گیسوان  بلندش را،

 تا دوردست  آینه می راند 

 اندیشهء خیال پسندش را. 

 

 او با سالم  صبح 

چید. خندان، ُگلی ز  آینه می   

 دستی به گیسوانش می برد 

 شب را کنار می زد، 

 خورشید را در آینه می دید. 

 

 برآمدن   روز 
 اندیشهء

 بارانی از ستاره فرو می ریخت 

 در آسمان  چشمان  جوانش. 

 آنگاه آن تبّسم شیرین 

 در می گشود بر رخ آیینه 

 از باغ  آفتابی جانش. 

 

 دزدان  کور  آینه، افسوس 

 آن چشم مهربان را 

آستان  صبح ربودند. از   
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 آه ای بهار سوخته 

 خاکستر  جوانی 

 تصویر  پرکشیدهء آیینهء  تهی 

 با یاد  گیسوان بلندت 

 آیینه در غبار  سحر آه می کشد.

 

 مرغان  باغ بیهده خواندند. 

 هنگام  ُگل نبود.

 

١٣٦٢تهران، پاییز   

 ۞۞۞ 

 

 ارغوان

 

 همخون  جداماندهء من 
 ارغوان شاخهء

رنگ است امروز؟ آسمان  تو چه    

ست هوا؟  یآفتاب   

گرفته ست هنوز؟  ای   

 

، است  رونیب  ایگوشه که از دن نیدر ا من  

. ست یبه سرم ن  یآسمان  

.ست یبهاران خبرم ن  از  

وارست ید  نمیب  یآنچه م   

اه یسخت  س نیآه، ا   

است  کی چنان نزد  آن  

نفس  نه یکشم از س یکه چو بر م   

. گرداند  ینفسم را بر م   

بسته که پرواز  نگهره چنان    
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.ماند  یم یقدم کی  نیهم در  

 

رنجور یز چراغ ییکورسو   

.ست  یقّصه پرداز  شب  ظلمان   

رد یگ  ینفسم م   

.ست  یزندان نجایکه هوا هم ا   

 

نجاست یهر چه با من ا    

.رنگ  رخ باخته است    

هرگز  یآفتاب   

 گوشهء چشم ی هم  

.است  نداختهی دخمه ن نیا ی  بر فراموش   

 

 اندرین گوشهء خاموش  فراموش شده، 

،خاموش شده یکز دم  سردش هر شمع   

در خاطر  من  ینی رنگ اد  ی  

:زد یانگ یم هیگر    

 ارغوانم آنجاست  

 ارغوانم تنهاست  

د یگر یارغوانم دارد م   

خون آلود  نی چون دل  من که چن   

زد یر یفرو م دهیهر دم از د .   

 

  ارغوان

ست که هر بار بهار  یچه راز نیا   

؟د یآ یدل  ما م یعزا  با  

است  نی هر سال از خون  پرستوها رنگ نیکه زم   

بر جگر سوختگان  نی چن نیو   
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؟د یافزا یداغ برداغ م   

 

 خون ین   زمی ن
  ارغوان پنجهء

ر یدامن  صبح بگ    

 وز سواران  خرامندهء خورشید  بپرس  

 کی بر ای ن دّرهء غم می گذرند ؟ 

 

  ارغوان خوشهء  خون

 بامدادان که کبوترها  

 باز  سحر غلغله می آغازند ، 
 بر لب  پنجرهء

 جان  گل رنگ  مرا  

،ریبر سر  دست بگ   

. به تماشاگه  پرواز ببر   

بشتاب که همپروازان  آه،  

. نگران  غم  همپروازند    

 

گلگون  بهار رق  یارغوان ب   

 تو برافراشته باش  

ی شعر  خونبار  من   

را  قانمیرف  ن  یرنگ اد  ی   

.زبان داشته باش بر  

 

 تو بخوان نغمهء  ناخواندهء من 

  همخون  جداماندهء من  !
 ارغوان، شاخهء

 

١٣٦٣ نی تهران، فرورد   

 ۞۞۞ 

 


