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  گناه دريا 

  چه صدف ها که به دريای وجود 

  سينه هاشان ز گهر خالی بود 

  ننگ نشناخته از بی هنری 

  شرم نکرده از اين بی گهری 

  سوی هر درگهشان روی نياز 

  يند به ناز همه جا سينه گشا

  زندگی دشمن ديرينه من 

  چنگ انداخته در سينه من 

  روز و شب با من دارد سر جنگ 

  هر نفس از صدف سينه تنگ 

  دامن افشان گهر آورده به چنگ 

  همه کوبيده به سنگ... وان گهرها 

  

  نغمه ها 

  دل از سنگ بايد که از درد عشق 

  ننالد خدايا دلم سنگ نيست 

  ه ساخت مرا عشق او چنگ اندو

  که جز غم در اين چنگ آهنگ نيست

  به لب جز سرود اميدم نبود 

  مرا بانگ اين چنگ خاموش کرد 

  چنان دل به آهنگ او خو گرفت 

  که آهنگ خود را فراموش کرد 

  نمی دانم اين چنگی سرونوشت 

  چه می خواهد از جان فرسوده ام 

  کجا می کشانندم اين نغمه ها 

   که يکدم نخواهند آسوده ام
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  دل از اين جهان بر گرفتم دريغ 

  هنوزم به جان آتش عشق اوست 

  در اين واپسين لحظه زندگی 

  هنوزم در اين سينه يک آرزوست 

  دلم کرده امشب هوای شراب 

  شرابی که از جان برآرد خروش 

  شرابی که بينم در آن رقص مرگ 

  شرابی که هرگز نيابم بهوش

  مگر وارهم از غم عشق او 

  انگ اين چنگ را مگر نشنوم ب

  همه زندگی نغمه ماتم است 

  نمی خواهم اين ناخوش آهنگ را 

  

  آتش پنهان 

  گرمی آتش خورشيد فسرد 

  مهرگان زد به جهان رنگ دگر 

  پنجه خسته اين چنگی پير 

  ره ديگر زد و آهنگ دگر 

  زندگی مرده به بيراه زمان 

  کرده افسانه هستی کوتاه 

  جز به افسوس نمی خندد مهر 

   به اندوه نمی تابد ماه جز

  باز در ديده غمگين سحر 

  روح بيمار طبيعت پيداست 

  باز در سردی لبخند غروب

  رازها خفته ز نکامی هاست 

  شاخه ها مضطرب از جنبش باد 
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  در هم آويخته می پرهيزند 

  برگها سوخته از بوسه مرگ 

  تک تک از شاخه فرو ميريزند 

  می کند باد خزانی خاموش 

   تابستان را شعله سرکش

  دست مرگ است و ز پا ننشيند 

  تا به يغما نبرد بستان را 

  دلم از نام خزان می لرزد 

  زانکه من زاده تابستانم 

  شعر من آتش پنهان من است 

  روز و شب شعله کشد در جانم 

  می رسد سردی پاييز حيات 

  تاب اين سيل بالخيز نيست 

  غنچه ام نشکفته به کام 

  نيست طاقت سيلی پاييزم 

  

  سرگذشت گل غم 

  تا در اين دهر ديده کردم باز 

  گل غم در دلم شکفت به ناز 

  بر لبم تا که خنده پيدا شد 

  گل او هم به خنده ای وا شد 

  هر چه بر من زمانه می ازود 

  گل غم را از آن نصيبی بود 

  همچو جان در ميان سينه نشست 

  رشته عمر ما به هم پيوست 

  د چون بهار جوانيم پژمر

  گفتم اين گل ز غصه خواهد مرد 
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  يا دلم را چو روزگار شکستی هست 

  می کنم چون درون سينه نگاه 

  آه از اين بخت بد چه بينم آه 

  گل غم مست جلوه خويش است 

  هر نفس تازه روتر از پيش است 

  زندگی تنگنای ماتم بود 

  گل گلزار او همين غم بود 

  او گلی را به سينه من کاشت 

   خزان نخواهد داشتکه بهارش

  

  اسير 

  جان می دهم به گوشه زندان سرنوشت 

  سر را به تازيانه او خم نميکنم 

  افسوس بر دو روزه هستی نمی خورم 

  زاری براين سراچه ماتم نمی کنم 

  با تازيانه های گرانبار جانگداز 

  پندارد آنکه روح مرا رام کرده است 

  جان سختيم نگر که فريبم نداده است 

  بندگی که زندگيش نام کرده است اين 

  بيمی به دل ز مرگ ندارم که زندگی 

  جز زهر غم نريخت شرابی به جام من 

  گر به من تنگنای مالل آور حيات 

   آسوده يک نفس زده باشم حرام من 

  تا دل به زندگی نسپارم به صد فريب 

  می پوشم از کرشمه هستی نگاه را 

  اشک هر صبح و شام چهره نهان ميکنم به 

  تا ننگرم تبسم خورشيد و ماه را 

    TorbatJam.com ٥ 



فريدون مشيری                                                                                                           گناه دريا  
 

  ای سرنوشت از تو کجا می توان گريخت 

  من راه آشيان خود از ياد برده ام 

  يک دم مرا به گوشه راحت رها مکن 

  با من تالش کن که بدانم نمرده ام

  ای سرنوشت مرد نبردت منم بيا 

  زخمی دگر بزن که نيفتاده ام هنوز 

  کن دريغ شادم از اين شکنجه خدا را م

  روح مرا در آتش بيداد خود بسوز 

  ای سرنوشت هستی من در نبرد تست 

  بر من ببخش زندگی جاودانه را 

  منشين که دست مرگ ز بندم رها کند 

  محکم بزن به شانه من تازيانه را 

   

  شباهنگ 

  باور نداشتم که گل آرزوی من 

  با دست نازنين تو بر خاک اوفتد

  می پرستمت با اين همه هنوز به جان 

  يا اهللا اگر که عشق چنين پک اوفتد

  می بينمت هنوز به ديدار واپسين 

  فريدون خدا نخواست : گريان درآمدی که 

  غافل که من به جز تو خدايی نداشتم 

  اما دريغ و درد نگفتی چرا نخواست 

  بيچاره دل خطای تو در چشم او نکوست 

  هر آنچه که او کرد خوب کرد : گويد به من 

  دای ما نيامد و خورشيد آرزو فر

  آنگه غروب کرد  تنها سپيده ای زد و 

  بر گور عشق خويش شباهننگ ماتمم
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  دانی چرا نوای عزا سر نمی کنم 

  تو صحبت محبت من باورت نبود 

  من ترک دوستی ز تو باور نمی کنم 

  پاداش آن صفای خدايی که در تو بود 

  اين واپسين ترانه ترا يادگار باد 

  ه سينه ام غم تو يادگار تو ماند ب

  هرگز غمت مباد و خدا با تو يار باد 

  ديگر ز پا افتاده ام ای ساقی اجل 

  لب تشنه ام بريز به کامم شراب را 

  ای آخرين پناه من آغوش باز کن 

  تا ننگرم پس از رخ او آفتاب را 

  

  گل خشکيده 

  بر نگه سرد من به گرمی خورشيد 

  اهت می نگرد هر زمان دو چشم سي

  تشنه اين چشمه ام چه سود خدا را 

  شبنم مرا نه تاب نگاهت 

  جز گل خشکيده ای و برق نگاهی 

  از تو در اين گوشه يادگار ندارم 

  زان شب غمگين که از کنار تو رفتم 

  يک نفس از دست غم قرار ندارم 

  ای گل زيبا بهای هستی من بود 

  گر گل خشکيده ای ز کوی تو بردم 

  اشک ها فشاندمگوشه تنها چه 

  وان گل خشکيده را به سينه فشردم 

  آن گل خشکيده شرح حال دلم بود 

  از دل پر درد خويش با تو چه گويم
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  جز به تو درمان درد از که بجويم 

  من دگر آن نسيتم به خويش مخوانم 

  من گل خشکيده ام به هيچ نيرزم 

  عشق فريبم دهد که مهر ببندم 

   مرگ نهيبم زند که عشق نورزم

  پای اميد دلم اگر چه شکسته است 

  دست تمنای جان هميشه دراز است 

  تا نفسی می کشم ز سينه پر درد 

  چشم خدا بين من به روی تو باز است 

   

  بعد از من 

  مرا عمری به دنبالت کشاندی 

  سرانجامم به خکستر نشاندی

  ربودی دفتر دل را و افسوس 

  که سطری هم از اين دفتر نخواندی 

  عاقبت دل بر منت سوخت گرفتم 

  پس از مرگم سرکشی هم فشاندی

  گذشت از من ولی آخر نگفتی

  که بعد از من به اميد که ماندی

  

  پرستش

  ای شب ، به پاس صحبت ديرين ، خدای را 

  با او بگو حکايت شب زنده داريم

  با او بگو چه می کشم از درد اشتياق 

  شايد وفا کند ، بشتابد به ياريم 

  ن بنال که آن ماه نازنين ای دل ، چنا

  آگه شود ز رنج من و عشق پاک من
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  هر چند بسته مرگ کمر بر هالک من 

  ای شعر من ، بگو که جدايی چه می کند 

  کاری بکن که در دل سنگش اثر کنی 

  ای چنگ غم ، که از تو به جز ناله بر نخاست

  راهی بزن که ناله از اين بيشتر کنی 

  واه باشای آسمان ، به سوز دل من گ

  کز دست غم به کوه و بيابان گريختم 

  داری خبر که شب همه شب دور از آن نگاه 

  مانند شمع سوختم و اشک ريختم 

  ای روشنان عالم باال ، ستاره ها 

  رحمی به حال عاشق خونين جگر کنيد 

  يا جان من ز من بستانيد بی درنگ 

  يا پا فرانهيد و خدا را خبر کنيد 

  دل اندازدش که من آری ، مگر خدا به 

  زين آه و ناله راه به جايی نمی برم 

  جز ناله های تلخ نريزد ز ساز من 

  از حال دل اگر سخنی بر لب آورم 

  آخر اگر پرستش او شد گناه من 

  عذر گناه من ، همه ، چشمان مست اوست 

  تنها نه عشق و زندگی و آرزوی من 

  او هستی من است که آينده دست اوست 

  به مهر و وفا آزموده است عمری مرا 

  داند من آن نيم که کنم رو به هر دری

  او نيز مايل است به عهدی وفا کند 

   عمر ديگری-  اگر خدا بدهد -اما 
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  شمع نيم مرده 

  چون بوم بر خرابه دنيا نشسته ايم

  اهل زمانه را به تماشا نشسته ايم 

  بر اين سرای ماتم و در اين ديار رنج 

   و بيجا نشسته ايم بيخود اميد بسته

   ما را غم خزان و نشاط بهار نيست 

  آسوده همچو خار به صحرا نشسته ايم 

  گر دست ما ز دامن مقصد کوته است 

  از پا فتاده ايم نه از پا نشسته ايم 

  تا هيچ منتظر نگذاريم مرگ را 

  ما رخت خويش بسته مهيا نشسته ايم 

  يکدم ز موج حادثه ايمن نبوده ايم 

  حليم و بر لب دريا نشسته ايم  چون سا

  از عمر جز مالل نديدم و همچنان 

  چشم اميد بسته به فردا نشسته ايم 

  آتش به جان و خنده به لب در بساط دهر

  چون شمع نيم مرده چه زيبا نشسته ايم 

  ای گل بر اين نوای غم انگيز ما ببخش 

  کز عالمی بريده و تنها نشسته ايم 

  ه بام قصر تا همچو ماهتاب بيايی ب

  مانند سايه در دل شب ها نشسته ايم 

  تا با هزار ناز کنی يک نظر به ما 

  ما يکدل و هزار تمنا نشسته ايم 

  چون مرغ پر شکسته فريدون به کنج غم 

  سر زير پر کشيده و شکيبا نشسته ايم
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  پرستو 

  ستاره گم شد و خورشيد سر زد 

  پرستويی به بام خانه پر زد 

  ی آرزويیدر آن صبحم ثفا

  شب انديشه را رنگ سحر زد 

  پرستو باشيم و از دام اين خاک

  گشايم پر به سوی بام افلک 

  ز چشم انداز بی پايان گردون 

  در آويزم به دنيايی طربنک

  پرستو باشم و از بام هستی 

  بخوانم نغمه های شوق و مستی 

  سرودی سر کنم با خاطری شاد 

  آزادی پرستی سرود عشق و 

  م از بامی به بامی پرستو باش

  صفای صبح را گويم سالمی

  بهاران را برم هر جا نويدی 

  جوانان را دهم هر سو پيامی

  تو هم روزی اگر پرسی ز حالم 

  لب بامت ز حال دل بنالم 

  وگر پروا کنم بر من نگيری 

  که می ترسم زنی سنگی به بالم 

   

  آفتاب پرست 

  در خانه خود نشسته ام ناگاه 

  يدم ز جا برخيز مرگ ايد و گو

  اين جامه عاريت به دور افکن

  وين باده جانگزا به کامت ريز 
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  خواهم که مگر ز مرگ بگريزم 

  می خندد و می کشد در آغوشم 

  پيمانه ز دست مرگ می گيرم 

  می لرزم و با هراس می نوشم

  آن دور در آن ديار هول انگيز 

  بی روح فسرده خفته در گورم

  ا لب بر لب من نهاده کژدمه

  بازيچه مار و طعمه مورم 

  در ظلمت نيمه شب که تنها مرگ 

  بنشسته به روی دخمه ها بيدار 

  ومانده مار و مور و کژدم را 

  می کاود و زوزه می کشد کفتار 

  روزی دو به روی الشه غوغايی است 

  آنگاه سکوت می کند غوغا 

  رويد ز نسيم مرگ خاری چند 

  پوشد رخ آن مغک وحشت زا 

  شته استخوان من سالی نگذ

  در دامن گور خاک خواهد شد 

  وز خاطر روزگار بی انجام 

  اين قصه دردنک خواهد شد 

  ای رهگذران وادی هستی

  از وحشت مرگ می زنم فرياد 

  بر سينه سرد گور بايد خفت 

  هر لحظه به مار بوسه بايد داد 

  ای وای چه سرنوشت جانسوزی

  اينست حديث تلخ ما اين است 

  ر با همه تلخی ده روزه عم
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  انصاف اگر دهيم شيرين است 

  از گور چگونه رو نگردانم 

   من عاشق آفتاب تابانم 

  من روزی اگر به مرگ رو کردم 

  از کرده خويشتن پشيمانم 

  من تشنه اين هوای جان بخشم 

  ديوانه اين بهار و پاييزم 

  تا مرگ نيامدست برخيزم 

  در دامن زندگی بياويزم 

   

  سکوت 

  ا نمی نالی به زاری دال شب ه

  سر راحت به بالين می گذاری 

  تو صاحب درد بودی ناله سر کن 

   خبر از درد بيدردی نداری 

  بنال ای دل که رنجت شادمانی است 

  بمير ای دل که مرگت زندگانی است 

  مياد آندم که چنگ نغمه سازت 

  ز دردی بر نيانگيزد نوايی

  مياد آندم که عود تار و پودت 

   هوای آشنايینسوزد در

  دلی خواهم که از او درد خيزد 

  بسوزد عشق ورزد اشک ريزد 

  به فريادی سکوت جانگزا را 

  بهم زن در دل شب های و هو کن 

  و گر ياری فريادت نمانده است 

  چو مينا گريه پنهان در گلو کن 
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  صفای خاطر دل ها ز درد است 

   دل بی درد همچون گور سرد است 

  

  معراج 

   چشمه خورشيد هاست آنجا: گفت 

   آسمان ها روشن از نور و صفا است 

  موج اقيانوس جوشان فضا است 

  باالتر کجاست : باز من گفتم که 

  باالتر جهانی ديگر است : گفت 

  عالمی کز عالم خکی جداست 

  پهن دشت آسمان بی انتهاست 

  باز من گفتم که باالتر کجاست 

  باالتر از آنجا راه نيست : گفت 

  آنجا بارگاه کبرياست زانکه 

  آخرين معراج ما عرش خداست 

  باالتر کجاست : بازمن گفتم که 

  لحظه ای در ديگانم خيره شد 

  اين انديشه ها بس نارساست : گفت 

  از چشم شاعر کن نگاه : گفتمش 

   تا نپنداری که گفتاری خطاست 

  دورتر از چشمه خورشيد ها 

  برتر از اين عالم بی انتها 

  تر از عرش خدا باز هم باال

  عرصه پرواز مرغ فکر ماست 
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  غروب پاييز 

  دلم خون شد از اين افسرده پاييز

  از اين افسرده پاييز غم انگيز 

  غروبی سخت محنت بار دارد 

  همه درد است و با دل کار دارد 

  شرنگ افزای رنج زندگانی ست

  غم او چون غم من جاودانی ست 

  افق در موج اشک و خون نشسته 

  ابش ريخته جامش شکسته شر

  گل و گلزار را چين بر جبين است 

  نگاه گل نگاه واپسين است 

  پرستوهايی وحشی بال در بال 

  اميد مبهمی را کرده دنبال 

  نه در خورشيد نور زندگانی

  نه در مهتاب شور شادمانی

  فلق ها خنده بر لب فسرده 

  سفق ها عقده در هم فشرده 

  کالغان می خروشند از سر کاج

  که شد گلزار ها تاراج تاراج 

  درختان در پناه هم خزيده 

  ز روی بامها گردن کشيده 

  خورد گل سيلی از باد غضبنک 

  به هر سيلی گلی افتاده بر خاک 

  چمن را لرزه ها در تار و پود است 

  رخ مريم ز سيلی ها کبود است 

  گلستان خرمی از ياد برده 

  به هر جا برگ گل را باد برده 

    TorbatJam.com ١٥ 
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  نشان مرگ در گرد و غبار است 

  حديث غم نوای آبشار است 

  چو بينم کودکان بينوا را 

  که می بندند راه اغنيا را 

  مگر يابند با صد ناله نانی

  در اين سرمای جان فرسا مکانی

  سری باال کنم از سينه کوه

  دلم کوه غم و دريای اندوه 

  اهم می شکافد آسمان را 

  مگر جويد نشان بی نشان را 

  به دامانش درآويزد به زاری

  بنالد زينهمه بی برگ و باری

  حديث تلخ اينان باز گويد 

  کليد اين معما باز جويد 

  چه گويم بغض می گيرد گلويم 

  اگر با او نگويم با که بگويم 

   فرود ايد نگاه از نيمه راه 

  که دست وصل کوتاهست کوتاه 

  نهيب تند بادی وحشت انگيز 

  بالخيز رسد همراه بارانی 

  بسختی می خروشم های باران 

  چه می خواهی ز ما بی برگ و باران 

  برهنه بی پناهان را نظر کن 

  در اين وادی قدم آهسته تر کن 

  شد اين ويرانه ويرانتر چه حاصل 

  پريشان شد پريشان تر چه حاصل 

  تو که جان می دهی بر دانه در خاک 

    TorbatJam.com ١٦ 
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  غبار از چهر گل ها می کنی پک 

  ا را شستشو کن غم دل های م

  برای ما سعادت آرزو کن 

   

  بازگشت 

  دور از نشاط هستی و غوغای زندگی 

  دل با سکوت و خلوت غم خو گرفته بود 

  آمد سکوت سرد و گرانبار را شکست 

  آمد صفای خلوت اندوه را ربود 

  آمد به اين اميد که در گور سرد دل 

  شايد ز عشق رفته بيابد نشانه ای

  ه پر از شوق و اشتياقاو بود و آن نگا

  من بودم و سکوت و غم و جاودانه ای 

   آمد مگر که باز در اين ظلمت مالل 

  روشن کند به نور محبت چراغ من 

  باشد که من دوباره بگيرم سراغ شعر 

  زان بيشتر که مرگ بگيرد سراغ من 

  گفتم مگر صفای نخستين نگاه را 

  در ديدگان غمزده اش جستجو کنم 

  ن سوخته از اشتياق را وين نيمه جا

  خکستر از حرارت آغوش او کنم 

  چشمان من به ديده او خيره مانده بود 

  رخشيد ياد عشق کهن در نگاه ما 

  آهی از آن صفای خدايی زبان دل 

  اشکی از آن نگاه نخستين گواه ما 

  ناگاه عشق مرده سر از سينه برکشيد 

  آويخت همچو طفل يتيمی به دامنم 

    TorbatJam.com ١٧ 
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  امن آن سنگدل گذاشت آنگاه سر به د

  اين منم : آهی کشيد از سر حسرت که 

  باز آن لهيب شوق و همان شور و التهاب 

  باز آن سرود مهر و محبت ولی چه سود 

  ما هر کدام رفته به دنبال سرنوشت 

  من ديگر آن نبوده ام و او ديگر او نبود 

   

  آن روز شاعرم 

  گفتم برای آنکه بماند حديث من 

  ه ها ز غم عشق سر کنم آن به که نغم

  غير از سرود عشق نخوانم به روزگار 

  وز درد عشق سوز سخن بيشتر کنم 

  چنگم بجز نوای محبت نمی نواخت 

  طبعم به غير عشق سرودی نمی سرود 

  بسيار آفرين که شنيدم ز هر کنار 

  بسيار کس که نغمه گرم مرا ستود 

  آتش زدم ز سوز سخن اهل حال را

  خار راه بود اما زبان مدعيان 

  ديدند يک شبه ره صد ساله می روم 

  در چشم تنگشان هنر من گناه بود 

  کندند درخيال بنای گذشتگان 

  در پيش خود ستاره هفت آسمان شدند 

  فانوس شعرشان نفسی بر کشيد و مرد 

  پنداشتند روشنی جاودان شدند 

  اين گلشن خزان زده جای نشاط نيست

  طر است شاعر به شهر بی هنران بار خا

  اينجا کسی که مدح نگفت و ثنا نخواند 

    TorbatJam.com ١٨ 
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  سعدی اگر شود نتوان گفت شاعر است 

  گيرم هزار نغمه سرايم ز چنگ دل 

  گيرم هزار پرده برآرم ز تار جان 

  آن روز شاعرم که بگويم مديح اين 

   آن روز شاعرم که بخوانم ثنای آن 

  

  شب های شاعر 

  می وزد باد سردی از توچال 

  يق و رويا خيز در سکوتی عم

  برف و مهتاب و کوهسار بلند 

  جلوه ها می کند خيال انگيز 

  خاصه بر عاشقی که در دل خويش

  دارد از عشق خاطرات عزيز 

  داند آن کس که درد من دارد 

  خورده در جام شب شراب نشاط 

  ساقی آسمان مينايی

  شهر آرام خانه ها خاموش 

  جلوه گاه سکوت و زيبايی

   سپهر کبود نيمه شب زير اين

  من و آغوش باز تنهايی

  در اتاقی چراغ می سوزد 

  ماه مانند دختری عاشق 

  سر به دامان آسمان دارد 

  چشم او گرم گوهر افشانی است 

  در دل شب ستاره می بارد 

  گوييا درد دوری از خورشيد 

  ماه را نيمه شب می آزارد 

    TorbatJam.com ١٩ 
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  آه او هم چون من گرفتار است 

  عشق آفريد اين جهان به خاطر 

  آنکه ايجاد کرد هستی را 

  تا مگر آدمی زند برآب 

  رقم نقش خود پرستی را 

  عشق آتش به کائنات افکند 

  تا نشان داد چيره دستی را 

  با دل شاعری چه ها که نکرد 

  در اتاقی چراغ می سوزد 

  کنج فقری ز محنت کنده 

  شاعری غرق بحر انديشه 

   کاغذ و دفتری پرکنده 

  م ملکوت رفته روحش به عال

  دل از اين تيره خکدان کنده 

  خلوت عشق عالمی دارد 

  نقش روی پريرخی زيبا 

  نقشبندان صفحه دل اوست 

  پرتوی از تبسمی مرموز 

  روشنی بخش و شمع محفل اوست 

  ديدگانی ميان هاله نور 

  همه جا هر زمان مقابل اوست 

  هر طرف روی دوست جلوه گر است 

  شاعر رنجيده در دل شب 

  در پنجه غم افکنده پنجه 

  گوييا عشق بر تنی تنها 

  محنت و رنج عالم افکنده 

  دل به دريای حسرت افتاده 

    TorbatJam.com ٢٠ 
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  جان به گرداب ماتم افکنده 

  در تب اشتياق می سوزد

  سوخته پای تا به سر چون شمع 

  می چکد اشک غم به دامانش 

  می گذارد ز درد نکامی

  درد عشقی که نيست درمانش

  الل دختر شعر با جمال و ج

  می کند جلوه در شبستانش 

  در کفش جامی از شراب سخن 

  دامن دوست چون به دست آمد 

  دل به صد شوق راز می گويد 

  گاه سرمست از شراب اميد 

  نغمه ای دلنواز می گويد 

  گاه از رنج های تلخ و فراق 

  قصه ای جانگداز می گويد 

  تا دلی هست های و هويی هست 

   می وزد باد سردی از توچال

  می خرامد به سوی مغرب ماه 

  شاعری در سکوت و خلوت شب 

  کاغذی بی شمار کرده سياه 

  به نگاه پريرخی زيبا 

  می کند همچنان نگاه نگاه 

  آه اينروشنی سپيده دم است 

   

  آسمان کبود 

  بهارم دخترم از خواب برخيز 

  شکر خندی بزن شوری برانگيز
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  گل اقبال من ای غنچه ناز 

   با او بياميز بهار آمد تو هم

  بهارم دخترم آغوش وا کن 

  که از هر گوشه گل آغوش وا کرد 

  زمستان مالل انگيز بگذشت 

  بهاران خنده بر لب آشنا کرد 

  بهارم دخترم صحرا هياهوست 

  چمن زير پر و بال پرستوست 

  کبود آسمان همرنگ درياست 

  کبود چشم تو زيبا تر از اوست 

  بهارم دخترم نو روز آمد 

   بر رخ مردم کند گل تبسم

  تماشا کن تبسم های او را 

  تبسم کن که خود را گم کند گل 

  بهارم دخترم دست طبيعت 

  اگر از ابرها گوهر ببارد 

  وگر از هر گلش جوشد بهاری 

  بهاری از تو زيبا تر نيارد 

  بهارم دخترم چون خنده صبح 

  اميدی می دمد در خنده تو

  به چشم خويشتن می بينم از دور 

  هار دلکش اينده تو ب

   

  ديوانه 

  يکی ديوانه ای آتش بر افروخت 

  در آن هنگامه جان خويش را سوخت 

  همه خکسترش را باد می برد 

    TorbatJam.com ٢٢ 
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   وجودش را جهان از ياد می برد 

  تو همچون آتشی ای عشق جانسوز 

  من آن ديوانه مرد آتش افروز 

  من آن ديوانه آتش پرستم 

  در اين آتش خوشم تا زنده هستم 

  بزن آتش به عود استخوانم 

  که بوی عشق برخيزد ز جانم 

  خوشم با اين چنين ديوانگی ها 

  که می خندم به آن فرزانگی 

  به غير از مردن و از ياد رفتن 

  غباری گشتن و بر باد رفتن 

   در اين عالم سرانجامی نداريم 

  چه فرجامی ؟ که فرجامی نداريم 

  لهيبی همچو آه تيره روزان 

  عشق و جانم را بسوزان بساز ای 

  بيا آتش بزن خکسترم کن 

  مسم در بوته هستيی زرم کن 

  

  چشم من روشن 

   آخر ای دوست نخواهی پرسيد 

  که دل از دوری رويت چه کشيد 

  سوخت در آتش و خکستر شد 

  وعده های تو به دادش نرسيد 

  داغ ماتم شد و بر سينه نشست 

  اشک حسرت شد و بر خاک چکيد 

   فراموشت شد آن همه عهد

  چشم من روشن روی تو سپيد 

    TorbatJam.com ٢٣ 
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  جان به لب آمده در ظلمت غم 

  کی به دادم رسی ای صبح اميد 

  آخر اين عشق مرا خواهد کشت 

  عاقبت داغ مرا خواهی ديد 

  دل پر درد فريدون مشکن 

  که خدا بر تو نخواهد بخشيد

   

  دوست 

  همه ذرات جان پيوسته با دوست 

   همه انديشه ام انديشه اوست

  نمی بينم به غير از دوست اينجا 

  خدابا اين منم يا اوست اينجا ؟

  

  ای اميد نا اميدی های من 

  بر تن خورشيد می پيچد به ناز 

  چادر نيلوفری رنگ غروب 

  تک درختی خشک در پهنای دشت 

  تشنه می ماند در اين تنگ غروب 

  از کبود آسمان های روشنی 

  می گريزد جانب آفاق دور 

   الله سرخ شفق در افق بر

  می چکد از ابرها باران نور 

  می گشايد دود شب آغوش خويش

  زندگی را تنگ می گيرد به بر

  باد وحشی می دود در کوچه ها 

  تيرگی سر می شکد از بام و در 

  شهر می خوابد به الالی سکوت 

    TorbatJam.com ٢٤ 
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  اختران نجوا کنان بر بام شب 

  نرم نرمک باده مهتاب را 

  ماه می ريزد درون جام شب 

  نيمه شب ابری به پهنای سپهر 

  می رسد از راه و می تازد به ماه 

  جغد می خندد به روی کاج پير

  شاعری می ماند و شامی سياه 

  دردل تاريک اين شب های سرد 

  ای اميد نا اميدی های من 

  برق چشمان تو همچون آفتاب 

  می درخشد بر رخ فردای من 

   

  دروازه ی طاليی

  الخ عمر در کوره راه گمشده سنگ

  مردی نفس زنان تن خود ميکشد به راه

  خورشيد و ماه روز و شب از چهره زمان 

  همچون دو ديده خيره به اين مرد بی پناه 

  ای بس به سنگ آمده آن پای پر ز داغ 

  ای بس به سر فتاده در آوش سنگ ها 

  چاه گذشته بسته بر او راه بازگشت 

  خو کرده با سکوت سياه درنگ ها 

  شسته در دل شبهای بی سحر حيران ن

  گرياندويده در پی فردای بی اميد 

  کام از عطش گداخته آبش ز سر گذشت 

  عمرش به سر نيامده جانش به لب رسيد 

  سو سو زنان ستاره کوری ز بام عشق 

  در آسمان پخت سياهش دميد و مرد 

    TorbatJam.com ٢٥ 
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  وين خسته را به ظلمت آن راه ناشناس

  تنها به دست تيرگی جاودان سپرد 

  ن رهگذر منم که همه عمر با اميد اي

  رفتم به بام دهر برايم به صد غرور 

  اما چه سود زين همه کوشش که دست مرگ 

  خوش می کشد مرا به سراشيب تنگ گور

  ای رهنورد خسته چه نالی ز سرنوشت 

  ديگر ترا به منزل راحت رسانده است 

  دروازه طاليی آن را نگاه کن 

  ه است تا شهر مرگ راه درازی نماند

   

  برای آخرين رنج 

  ای آخرين رنج 

  تنهای تنها می کشيدم انتظارت 

  ناگاه دستی خشمگين مشتی به در کوفت 

  ديوارها در کام تاريکی فرو ريخت 

  لرزيد جانم از نسيمی سرد و نمنک 

  نگاه دستی در من درآويخت 

  دانستم اين ناخوانده مرگ است 

  از سالهای پيش با من آشنا بود 

   او را ديده بودم بسيار

  اما نمی دانم کجا بود 

  فرياد تلخم در گلو مرد 

  با خود مرا در کامظلمت ها فرو برد 

  در دشت ها در کوه ها 

  در دره های ژرف و خاموش

  بر روی دريا های خون در تيرگی ها 

    TorbatJam.com ٢٦ 
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  در خلوت گردابهای سرد و تاريک 

  در کام اوهام 

  در ساحل متروک درياهای آرام 

  دان مرا در بر گرفتند شبهای جاوي

  ای آخرين رنج 

  من خفته ام بر سينه خاک 

  بر باد شد آن خاطره از رنج خرسند 

  کنون تو تنها مانده ای ای آخرين رنج 

  برخيز برخيز 

  از من بپرهيز 

  برخيز از اين گور وحشت زا حذر کن 

  گر دست تو کوتاه شد از دامن من 

  بر روی بال آرزويهايم سفر کن 

   بيمارم بيامرز  با روح

  بر عشق نکامم بپيوند 

  

  گل اميد 

  هوا هوای بهار است و باده باده ناب 

  به خنده خنده بنوشيم و جرعه جرعه شراب 

  در اين پياله ندانم چه ريختی پيداست 

  که خوش به جان هم افتاده اند آتش و آب 

  فرشته روی من ای آفتاب صبح بهار 

  ياب مرا به جامی از اين آب آتشين در

  به جام هستی ما ای شراب عشق بجوش 

  به بزم ساده ما ای چراغ ماه بتاب 

  گل اميد من امشب شکفته در بر من 

  بيا و يک نفس ای چشم سرنوشت بخواب 

    TorbatJam.com ٢٧ 
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  مگر نه خاک ره اين خرابه بايد شد 

  بيا که کام بگيريم از اين جهان خراب

  

  خاکستر 

  شبی پر کن از بوسه ها ساغرم 

  چون جان در برم به نرمی بيا هم

  آغوش خويشتن  تنم را بسوزان در 

  فردا نيابند خاکسترم

  

  درد 

  درون سينه آهی سرد دارم

  رخی پژمرده رنگی زرد دارم

  ندانم عاشقم مستم چه هستم ؟

  همی دانم دلی پر درد دارم

  

  تنها 

  کسی مانند من تنها نماند 

  به راه زندگانی وانماند 

  خدا را در قفای کاروان ها 

  ريبی در بيابان جا نماند غ

  

  گرفتار 

  لب خشکم ببين چشم ترم را 

  بيا از باده پر کن ساغرم را 

  دلم در تنگنای اين قفس مرد 

  رسيد آن دم که بگشايی پرم را 

  

    TorbatJam.com ٢٨ 
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  پشيمان 

  وفادار تو بودم تا نفس بود 

  دريغا همنشينت خار و خس بود 

  دلم را بازگردان 

  همين جان سوختن بس بود بس بود 

  

  شق بی سامان ع

  چنين با مهربانی خواندنت چيست ؟

  بدين نامهربانی راندنت چيست ؟

  بپرس از اين دل ديوانه من 

  که ای بيچاره ماندنت چيست ؟

  

  آرزو 

  به اميد نگاهت ايستادن 

  به روی شانه هايت سر نهادن 

  خوشتر از اين آرزويی است 

  دهان کوچکت را بوسه دادن

  

  آغوش 

  ميرم برای چشم خاموشت ب

  کنار چشمه نوشت بميرم 

  نمی خواهم در آغوشت بگيرم 

  که می خواهم در آغوشت بميرم 

  

  رقص 

  شکفتی همچو گل در بازوانم

  درخشيدی چو می در جام جانم 

    TorbatJam.com ٢٩ 
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  به بال نغمه آن چشم وحشی

  کشاندی تا بهشت جاودانم

  

  

  مکتب عشق 

  سيه چشمی به کار عشق استاد 

  درس محبت ياد می داد 

  د برد آخر ولی من مرا از يا

  بجز او عالمی را بردم از ياد 

  

  شراب 

  بدين افسونگری وحشی نگاهی

  مزن بر چهره رنگ بی گناهی 

  شرابی تو شراب زندگی بخش

  شبی می نوشمت خواهی نخواهی

  

  غروب 

  چو ماه از کام ظلمت ها دميدی 

  جهانی عشق در من آفريدی 

  دريغا با غروب نا بهنگام 

  کشيدی مرا در ظلمت ها 
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  ابر و کوچه
  نيمه بازیوش به حال غنچه هاخ

  نگاهیدريا
  سردپرنيان
 سرو
  و آسمانآبوتر
  آورستاره
  شعر چشمان توشراب
  شيرينزهر
  با خورشيدپرواز
  ترسيد ؟ی از مرگ مچرا
  ، الال نكنبابا
  خدااشك

  بارانافسانه
  در بهاریسرود

  جاودانيخورشيد
  دادشبراي

  و جامخورشيد
  جاويدترانه
  حافظهمراه
  آباز

  و شبچراغشبنم
 الل

 صفير
  ايوان آوچك مادر
 ؟... اگر بشكست جام
 دشت
  وسنگماه

  نيلوفرناقوس
  هاي آبودگل
  زهرهاشك
 غريبه
 آوچه
 پند

  سكوتجادوي
 ابر

  ميكدهچراغ
  مرا ، دريادرياب
 و دست ها...  ها دست
  گردابسينه
 بيگانه
  مي رسد ، امابهار
  بيابانغبار
 سفر
  درديايدر
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 سرگردان
 درخت
 غريو

 هنگامه
  آبشارسرود
 فقير

 دريچه
 خار
  رنگينپرده

  اي بر شرابشكوفه
   خدا صدا نمي رسداز
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  خوش به حال غنچه های نيمه باز 

   بوی باران بوی سبزه بوی خاک 

  شاخه های شسته باران خورده پک 

  آسمان آبی و ابر سپيد 

  برگهای سبز بيد 

   نرگس رقص بادعطر

  نغمه شوق پرستو های شاد 

  خلوت گرم کبوترهای مست 

  نرم نرمک می رسد اينک بهار 

  خوش به خال روزگارا 

  خوش به حال چشمه ها و دشت ها 

  خوش به حال دانه ها و سبزه ها 

  خوش به حال غنچه های نيمه باز 

  خوش به حال دختر ميخک که می خندد به ناز 

  ز از شراب خوش به حال جام لبري

  خوش به حال آفتاب 

  ای دل من گرچه در اين روزگار 

  جامه رنگين نمی پوشی به کام 

  باده رنگين نمی نوشی ز جام 

  نقل و سبزه در ميان سفره نيست 

  جامت از ان می که می بايد تهی است 

  ای دريغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسيم 

  ای دريغ از من اگر مستم نسازد آفتاب 

  دريغ از ما اگر کامی نگيريم از بهار ای 

  گر نکويی شيشه غم را به سنگ 

  هفت رنگش ميشود هفتاد رنگ
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  دريا 

  به چشمان پريرويان اين شهر 

  به صد اميد می بستم نگاهی

  مگر يک تن ازين ناآشنايان 

  مرا بخشد به شهر عشق راهی

  به هر چشمی به اميدی که اين اوست 

  اند نگاه بی قرارم خيره می م

  يکی هم زينهمه نازآفرينان

  اميدم را به چشمانم نمی خواند 

  غريبی بودم و گم کرده راهی

  مرا با خود به هر سويی کشاندند 

  شنيدم بارها از رهگذران 

  که زير لب مرا ديوانه خواندند 

  ولی من چشم اميدم نمی خفت 

  که مرغی آشيان گم کرده بودم 

  زهر بام و دری سر می کشيدم 

  ر بوم و بری پر می گشودم به ه

  اميد خسته ام از پای نشست

  نگاه تشنه ام در جستجو بود 

  در آن هنگامه ديدار و پرهيز 

  رسيدم عاقبت آنجا که او بود 

  دو تنها و دو سرگردان دو بی کس

  ز خود بيگانه از هستی رميده 

  ازين بی درد مردم رو نهفته 

  شرنگ نا اميدی ها چشيده 

  نی ها شکسته دل از بی همزبا

  تن از نامهربانی ها فسرده 
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  ز حسرت پای در دامن کشيده 

  به خلوت سر به زير بال برده 

  دو تنها دو سرگردان دو بی کس

  به خلوتگاه جان با هم نشستند 

  زبانی بی زبانی را گشودند 

  سکوت جاودانی را شکستند 

  ميپرسيد ای سبکباران می پرسيد 

  يست که اين ديوانه از خود بدر ک

  چه گويم از که گويم با که گويم 

  که اين ديوانه را از خود خبر نيست 

  به آن لب تشنه می مانم که ناگاه 

  به دريايی درافتد بی کرانه 

  لبی از قطره آبی تر نکرده 

  خورد از موج وحشی تازيانه 

  می پرسد ای سبکباران مپرسيد 

  مرا با عشق او تنها گذاريد 

  همغريق لطف آن دريا نگا

  مرا تنها به اين دريا سپاريد 

  

  پرنيان سرد 

  بنشين مرو چه غم که شب از نيمه رفته است

  بگذار تا سپيده بخندد به روی ما 

  دختر خورشيد صبحگاه : بنشين ببين که 

  حسرت خورد ز روشنی آرزوی ما 

  بنشين مرو هنوز به کامت نديده ام 

  بنشين مرو هنوز ز کالمی نگفته ايم 

   چه غم که شب از نيمه رفته است بنشين مرو
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  بنشين که با خيال تو شب ها نخفته ايم 

  بنشين مرو که در دل شب در پناه ماه

  خوشتر ز حرف عشق و سکوت و نگاه نيست 

  بنشين و جاودانه به آزار من مکوش

  يکدم کنار دوست نشستن گناه نيست 

  بنشين مرو حکايت وقت دگر مگو 

  ریشايد نماند فرصت ديدار ديگ

  آخر تو نيز با منت از عشق گفتگوست 

  غير از مالل و رنج ازين در چه می بری 

  بنشين مرو صفای تمنای من ببين 

  امشب چراغ عشق در اين خانه روشن است 

  جان مرا به ظلمت هجران خود مسوز

  بنشين مرو مرو که نه هنگام رفتن است 

  اينک تو رفته ای و من ازره های دور 

  تر خود برده ای پناه می بينمت به بس

  می بينمت نخفته بر آن پرنيان سرد 

  می بينمت نهفته نگاه از نگاه ماه 

  درمانده ای به ظلمت انديشه های تلخ 

  خواب از تو در گريز و تو ازخواب در گريز 

  ياد منت نشسته بر ابر پريده رنگ 

  با خويشتن به خلوت دل می کنی ستيز 

   

  سرو 

  در بيابانی دور 

  ويد جز خار که نر

  که نخيزد جز مرگ 

  که نجنبد نفسی از نفسی
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  خفته در خاک کسی

  زير يک سنگ کبود 

  دردل خاک سياه 

  می درخشد دو نگاه 

  که به نکامی ازين محنت گاه 

  کرده افسانه هستی کوتاه 

  باز می خندد مهر

  باز می تابد ماه 

  باز هم قافله ساالر وجود 

  سوی صحرای عدم پويد راه 

   خسته و غمگين همه سال با دلی

  دور از اين جوش و خروش 

  می روم جانب آن دشت خموش 

  تا دهم بوسه بر آن سنگ کبود 

  تا کشم چهره بر آن خاک سياه 

  وندرين راه دراز 

  می چکد بر رخ من اشک نياز 

  می دود در رگ من زهر مالل 

  منم امروز و همان راه دراز 

  منم کنون و همان دشت خموش 

   زهر مالل من و آن

  من و آن اشک نياز 

  بينم از دور در آن خلوت سرد 

  در دياری که نجنبد نفسی از نفسی

  ايستادست کسی

  روح آواره کسيت 

  پای آن سنگ کبود 
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  که در اين تنگ غروب 

  پر زنان آمده از ابر فرود 

  می تپد سينه ام از وحشت مرگ 

  می رمد روحم از آن سايه دور 

  سکوت می شکافد دلم از زهر 

  مانده ام خيره به راه 

  نه مرا پای گريز 

  نه مرا تاب نگاه 

  شرمگين می شوم از وحشت بيهوده خويش 

  سرو نازی است که شاداب تر از صبح بهار 

  قد برافراشته از سينه دشت

  سر خوش از باده تنهايی خويش

  شايد اين شاهد غمگين غروب 

  چشم در راه من است 

  شايد اين بندی صحرای عدم 

  با منش سخن است 

  من در اين انديشه که اين سرو بلند 

  وينهمه تازگی و شادابی 

  در بيابانی دور 

  که نرويد جز خار 

  که نتوفد جز باد 

  که نخيزد جز مرگ 

  که نجنبد نفسی از نفسی

  غرق در ظلمت اين راز شگفتم ناگاه 

  خنده ای می رسد از سنگ به گوش

  سايه ای می شود از سرو جدا 

  ذرگاه غروب در گ
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  در غم آويز افق

  لحظه ای چند بهم می نگريم 

  سايه می خندد و می بينم وای

  مادرم می خندد

  مادر ای مادر خوب

  اين چه روحی است عظيم 

  وين چه عشقی است بزرگ 

  که پس از مرگ نگيری آرام

  تن بيجان تو در سينه خاک 

  به نهالی که در اين غمکده تنها ماندست 

  د باز جان می بخش

  قطره خونی که به جا مانده در آن پيکر سرد 

  سرو را تاب و توان می بخشد 

  شب هم آغوش سکوت 

  می رسد نرم ز راه 

  من از آن دشت خموش 

  باز رو کرده به اين شهر پر از جوش و خروش

  می روم خوش به سبکبالی باد 

  همه ذرات وجودم آزاد 

  همه ذرات وجودم فرياد 

   

  کبوتر و آسمان 

  ر سر به سينه من تا که بشنوی بگذا

  آهنگ اشتياق دلی دردمند را 

  شايد که پيش ازين نپسندی به کار عشق 

  آزار اين رميده سر در کمند را 

  بگذار سر به سينه من تا بگويمت 
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  اندوه چيست عشق کدامست غم کجاست 

  بگذار تا بگويمت اين مرغ خسته جان 

  عمری است در هوای تو از آشيان جداست 

  لتنگم آن چنان که اگر ببينمت به کامد

  خواهم که جاودانه بنالم به دامنت 

  شايد که جاودانه بمانی کنار من 

  ای نازنين که هيچ وفا نيست با منت 

  تو آسمان آبی آرام و روشنی 

  من چون کبوتری که پرم در هوای تو 

  يک شب ستاره های ترا دانه چين کنم 

  تو با اشک شرم خويش بريزم به پای 

  بگذار تا ببوسمت ای نوشخند صبح 

  بگذار تا بنوشمت ای چشمه شراب 

  بيمار خنده های توام بيشتر بخند 

  خورشيد آرزوی منی گرم تر بتاب 

   

  ستاره کور

  ناتوان گذشته ام ز کوچه ها 

  نيمه جان رسيده ام به نيمه راه 

  چون کالغ خسته ای در اين غروب 

  می برم به ايان خود پناه 

  ريز ازين زمان بی گذشت در گ

  در فغان از اين مالل بی زوال 

  رانده از بهشت عشق و آرزو

  مانده ام همه غم و همه خيال 

  سر نهاده چون اسير خسته جان 

  در کمند روزگار بدسرشت 
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  رو نهفته چون ستارگان کور 

  در غبار کهکشان سرنوشت 

  می روم ز ديده ها نهان شوم 

  نممی روم که گريه در نهان ک

  يا مرا جدايی تو می کشد 

  يا ترا دوباره مهربان کنم 

  اين زمان نشسته بی تو با خدا 

  آنکه با تو بود و با خدا نبود 

  می کند هوای گريه های تلخ 

  آن که خنده از لبش جدا نبود 

  بی تو من کجا روم کجا روم 

  هستی من از تو مانده يادگار 

  من به پای خود به دامت آمدم 

   دست خود کنم فرار من مگر ز

  تا لبم دگر نفس نمی رسد 

  ناله ام به گوش کس نمی رسد 

  می رسی به کام دل که بشنوی 

  ناله ای از ين قفس نمی رسد 

   

  شراب شعر چشمهای تو 

  من امشب تا سحر خوابم نخواهد برد 

  همه انديشه ام انديشه فرداست 

  وجودم از تمنای تو سرشار است 

  اب و بيدار است  زمان در بستر شب خو

  هوا آرام شب خاموش راه آسمان ها باز 

  خيالم چون کبوترهای وحشی می کند پرواز 

  رود آنجا که می يافتند کولی های جادو گيسوش شب را 
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  همان جا ها که شب ها در رواق کهکشان ها خود می سوزند 

  همان جاها که اختر ها به بام قصر ها مشعل می افروزند 

  رهبانان معبدهای ظلمت نيل می سايند همان جاها که 

  همان جا ها که پشت پرده شب دختر خورشيد فردا را می آرايند 

  همين فردای افسون ريز رويايی

  همين فردا که راه خواب من بسته است 

  همين فردا که روی پرده پندار من پيداست 

  همين فردا که ما را روز ديدار است

   نوازش هاست همين فردا که ما را روز آغوش و

  همين فردا همين فردا

  من امشب تا سحر خوابم نخواهد برد 

  زمان در بستر شب خواب و بيدار است 

  سياهی تار می بندد 

  چراغ ماه لرزان از نسيم سرد پاييز است 

  دل بی تاب و بی آرام من از شوق لبريز است 

  به هر سو چشم من رو ميکند فرداست

  ند لبخند سحر از ماورای ظلمت شب می ز

  قناری ها سرود صبح می خوانند 

  من آنجا چشم در راه توام ناگاه 

  ترا از دور می بينم که می ايی

  ترا از دور می بينم که ميخندی

  ترااز دورمی بينم که می خندی و می ايی

  نگاهم باز حيران تو خواهد ماند 

  سراپا چشم خواهم شد 

  ترا در بازوان خويش خواهم ديد 

  قم شبنم گلبرگ رخسار تو خواهد شد سرشک اشتيا

  تنم را از شراب شعر چشمان تو خواهم سوخت 
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  برايت شعر خواهم خواند 

  برايم شعر خواهی خواند 

  تبسم های شيرين ترا با بوسه خواهم چيد 

  وگر بختم کند ياری

  در آغوش تو 

  ای افسوس 

  سياهی تار می بندد 

  چراغ ماه لرزان از نسيم سرد پاييز است 

  ا آرام شب خاموش راه آسمان ها باز هو

  زمان در بستر شب خوابو بيدار است 

   

  زهر شيرين 

  ترا من زهر شيرين خوانم ای عشق 

  که نامی خوشتر از اينت ندانم 

  وگر هر لحظه رنگی تازه گيری

   به غير از زهر شيرينت نخوانم 

  تو زهری زهر گرم سينه سوزی 

  تو ش يرينی که شور هستی از تست 

  راب جام خورشيدی که جان را ش

  نشاط از تو غم از تو مستی از تست 

  به آسانی مرا از من ربودی

  درون کوره غم آزمودی

  دلت آخر به سرگردانيم سوخت 

  نگاهم را به زيبايی گشودی

  بسی گفتند دل از عشق برگير

  که نيرمگ است و افسون است و جادوست 

  ولی ما دل به او بستيم و ديديم 
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  هر است اما نوشداروستکه او ز

  چه غم دارم که اين زهر تب آلود

   تنم را در جدايی می گدازد 

  از آن شادم که هنگام درد 

  غمی شيرين دلم را می نوازد 

  اگر مرگم به نامردی نگيرد 

  مرا مهر تو در دل جاودانی است

  وگر عمرم به نکامی سرايد 

  ترا دارم که مرگم زندگی است 

   

  پرواز با خورشيد 

  بگذار که بر شاخه اين صبح دالويز 

  بنشينم و از عشق سرودی بسرايم 

  آنگاه به صد شوق چو مرغان سبکبال 

  پر گيرم ازين بام و به سوی تو بيايم 

  خورشيد از آن دور از آن قله پر برف 

  آغوش کند باز همه مهر همه ناز 

  سيمرغ طاليی پر و بالی است که چون من 

  د سر پرواز از النه برون آمده دار

  پرواز به آنجا که نشاط است و اميدست 

  پرواز به آنجا که سرود است و سرور است 

  آنجا که سراپای تو در روشنی صبح 

  رويای شرابی است که در جام بلور است 

  آنجا که سحر گونه گلگون تو در خواب 

  از بوسه خورشيد چون برگ گل ناز است 

   آنجا که من از روزن هر اختر شبگرد

  چشمم به تماشا و تمنای تو باز است 
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  من نيز چو خورشيد دلم زنده به عشق است 

  راه دل خود را نتوانم که نپويم

  هر صبح در ايينه جادويی خورشيد 

  چون می نگرم او همه من من همه اويم

  او روشنی و گرمی بازار وجود است 

   درسينه من نيز دلی گرم تر از اوست 

  لين ننهادست او يک سر آسوده به با

  من نيز به سر می دوم اندر طلب دوست 

  ما هر دو در اين صبح طربنک بهاری

  از خلوت و خاموشی شب پا به فراريم

  ما هر دو در آغوش پر از مهر طبيعت 

  با ديده جان محو تماشای بهاريم 

  ما آتش افتاده به نيزار مالليم

  ما عاشق نوريم و سروريم و صفاييم 

  و غزلخوان من و خورشيد بگذار که سرمست 

  بالی بگشاييم و به سوی تو بياييم 

   

  چرا از مرگ می ترسيد 

  چرا از مرگ می ترسيد 

  چرزا زين خواب جان آرام شيرين روی گردانيد 

  چرا آغوش گرم مرگ را افسانه می دانيد 

  مپنداريد بوم نا اميدی باز 

  به بام خاطر من می کند پرواز 

  اندوه لبريز است مپنداريد جام جانم از 

  مگوييد اين سخن تلخ و غم انگيز است

  مگر می اين چراغ بزم جان مستی نمی آرد 

  مگر افيون افسونکار 
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  نهال بيخودی را در زمين جان نمی کارد 

  مگر اين می پرستی ها و مستی ها 

  برای يک نفس آسودگی از رنج هستی نيست

  مگر دنبال آرامش نمی گرديد 

  سيد چرا از مرگ می تر

  کجا آرامشی از مرگ خوشتر کس تواند ديد 

  می و افيون فريبی تيزبال و تند پروازند 

   اگر درمان اندوهند 

  خماری جانگزا دارند 

  نمی بخشند جان خسته را آرامش جاويد 

  خوش آن مستی که هوشياری نمی بيند 

  چرا از مرگ می ترسيد 

  چرا آغوش گرم مرگ را افسانه می دانيد 

  دان آن جاست بهشت جاو

  جهان آنجا و جان آنجاست 

  گران خواب ابد در بستر گلوی مرگ مهربان آنجاست 

  سکوت جاودانی پاسدار شهر خاموشی است 

  همه ذرات هستی محو در رويای بی رنگ فراموشی است 

  تنه فريادی نه آهنگی نه آوايی

  نه ديروزی نه امروزی نه فردايی

  جهان آرام و جان آرام 

  واب بی فرجام زمان در خ

  خوش آن خوابی که بيداری نمی بيند 

  سر از بالين اندوه گران خويش برداريد 

  در اين دوران که آزادگی نام و نشانی نيست 

  در اين دوران که هر جا هر که را زر در ترازو زور در بازوست 

  جهان را دست اين ننامردم صدرنگ بسپاريد 
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  ر ريزند که کام از يکديگر گيرند و خون يکديگ

  درين غوغا فرومانند و غوغا ها برانگيزند 

  سر از بالين اندوه گران خويش برداريد 

  همه بر آستان مرگ راحت سر فرود آريد 

  چرا آغوش گرم مرگ را فاسانه می دانيد 

  چرا زين خواب جان آرام شيرين روی گردانيد 

  چرا از مرگ می ترسيد 

   

  بابا الال نکن 

  ه بستر سراپا درد افتادم ب

  شب تلخی به جانم آتش افروخت 

  دلم در سينه طبل مرگ می کوفت 

   تنم از سوز تب چون کوره می سوخت 

  مالل از چهره مهتاب می ريخت 

   شرنگ از جام مان لبريز ميشد 

  به زير بال شبکوران شبگرد 

  سکوت شب خيال انگيز می شد 

  چه ره گم کرده ای در ظلمت شب 

   ز رفتار که زار و خسته واماند

  ز پا افتاده بودم تشنه بی حال 

  به جنگ اين تب وحشی گرفتار 

  تبی آنگونه هستی سوز و جانکاه 

  که مغز استخوان را آب می کرد 

  صدای دختر نازک خيالم 

  دل تنگ مرا بی تاب می کرد 

  بابا الال نکن فرياد ميزد 

  نمی دانست بابا نيمه جان است 
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  بهار کوچکم باور نمی کرد 

  ه سر تا پای من آتش فشان است  ک

  مرا می خواست تا او را به بازی 

  چو شب های دگر بر دوش گيرم 

  برايش قصه شيرين بخوانم 

  به پيش چشم شهاليش بميرم 

  بابا الال نکن می کرد زاری 

   بسختی بسترم را چنگ می زد 

  ز هر فرياد خود صد تازيانه 

  بر اين بيمار جان آهنگ می زد 

  ويد از گريه بی تاب به آغوشم د

  تن گرمم شراری در تنش ريخت 

  دلش از رنج جانکاهم خبر يافت 

  آويخت  لبش لرزيد و حيران در من

  مرا با دست های کوچک خويش

  نوازش کرد و گريان عذر ها گفت 

  به آرامی چو شب از نيمه بگذشت 

  کنار بستر سوزان من خفت 

  شبی بر من گذشت آن شب که تا صبح 

   من يکدم نياسود تن تبدار

  از آن با دخترم بازی نکردم 

  که مرگ سخت جان همبازيم بود 

   

  اشک خدا 

  صدف سينه من عمری 

  گهر عشق تو پروردست 

  کس نداند که درين خانه 
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  طفل با دايه چه ها کردست 

  همه ويرانی و ويرانی

  همه خاموشی و خاموشی 

  سايه افکنده به روزنها 

  پيچک خشک فراموشی 

  ری است درين درگاه روزگا

  بوی مهر تو نه پيچيدست 

  روزگاری است که آن فرزند 

  حال اين دايه نپرسيدست 

  من و آن تلخی و شيرينی 

  آن سايه و روشنها  من و 

  من و اين ديده اشک آلود

  که بود خيره به روزنها 

  ياد باد آن شب بارانی 

  که تو در خانه ما بودی

  شبم از روی تو روشن بود 

   يک سينه صفا بودیکه تو

  رعد غريد و تو لرزيدی 

  رو به آغوش من آوردی

  کام نکام مرا خندان 

  به يکی بوسه روا کردی

  باد هنگامه کنان برخاست 

  شمع لبخند زنان بنشست 

  رعد در خنده ما گم شد 

  برق در سينه شب بشکست 

  نفس تشنه تبدارم 

  به نفس های تو می آويخت 
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   خود طبعم به نهان می سوخت

  عطر شعرم به فضا می ريخت 

  چشم بر چشم تو می بستم 

  دست بر دست تو می سودم 

  به تمنای تو می مردم 

  به تماشای تو خوش بودم 

  چشم بر چشم تو می بستم

  شور و شوقم به سراپا بود 

  دست بر دست تو می رفتم

  هرکجا عشق تو می فرمود 

  از لب گرم تو می چيدم 

  گل صد برگ تمنا را 

  چشم تو ميديدم در شب 

  سحر روشن فردا را 

  سحر روشن فردا کو 

  گل صد برگ تمنا کو 

   اشک و لبخند و تماشا کو 

  آنهمه قول و غزل ها کو 

  باز امشب شب بارانی است 

  از هوا سيل بال ريزد 

  بر من و عشق غم آويزم 

  اشک از چشم خدا ريزد 

  من و اينهمه آتش هستی سوز 

  است تا جهان باقی و جان باقی 

  بی تو در گوشه تنهايی

  بزم دل باقی و غم ساقی است 
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  افسانه باران 

  شب تا سحر من بودم و الالی باران 

  اما نمی دانم چرا خوابم نمی برد 

  غوغای پندار نمی بردم 

  غوغای پندارم نمی مرد 

  غمگين و دلسرد 

  روحم همه رنج 

  جان همه درد 

  د آهنگ باران ديو اندوه مرا بيدار می کر

  چشمان تبدارم نمی خفت 

  افسانه گوی ناودان باد شبگرد

  از بوی ميخک های باران خورده سرمست 

  سر می کشيد از بام و از در 

  گاهی صدای بوسه اش می آمد از باغ 

  گاهی شراب خنده اش در کوچه می ريخت 

  گه پای می کوبيد روی دامن کوه 

  گه دست می افشاند روی سينه دشت 

  يد و می خنديد و ميگشت آسوده می رقص

  شب تا سحر من بودم و الالی باران 

  افسانه گوی ناودان افسانه می گفت 

  پا روی دل بگذار و بگذر 

  بگذار و بگذر 

   سی سال از عمرت گذشته است 

  زنگار غم بر رخسارت نشسته است 

  خار ندامت در دل تنگت شکسته است 

  آسان چرا کردی فراموش خود را چنين 

  تنها تنهای 
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  خاموش خاموش 

  ديگر نمی نالی بدان شيرين زبانی

  ديگر نمی گويی حديث مهربانی

  ديگر نمی خوانی سرودی جاودانی

  دست زمان نای تو بسته است 

  روح تو خسته است 

  تارت گسسته است 

  اين دل که می لرزد ميان سينه تو 

  اين دل که دريای وفا و مهربانی است 

  آشنا نيست اين دل که جز با مهربانی 

  اين دل دل تو دشمن تست 

  زهرش شراب جام رگهای تن تست 

  اين مهربانی ها هلکت ميکند از دل حذر کن 

  از دل حذر کن 

  از اين محبت های بی حاصل حذر کن 

  مهر زن و فرزند را از دل بدر کن 

  يا درکنار زندگی ترک هنر کن 

  يا با هنر از زندگی صرف نظر کن 

   و الالی باران شب تا سحر من بودم

  افسانه گوی ناودان افسانه ميگفت 

  پا روی دل بگذار و بگذر 

  بگذار و بگذر 

  يک شب اگر دستت در آغوش کتاب است 

  زن را سخن از نان و آب است 

  طفل تو بر دوش تو خواب است 

  اين زندگی رنج و عذاب است 

  جان تو افسرد 
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  جسم تو فرسود 

  روح تو پژمرد 

  ن بشکن قفس را آخر پرو بالی بز

  آزاد باش اين يک نفس را 

  از اين مالل آباد جانفرسا سفر کن 

  پرواز کن 

  پرواز کن 

  از تنگنای اين تباهی ها گذر کن 

  از چار ديوار مالل خود بپرهيز 

  آفاق را آغوش بر روی تو باز است 

  دستی برافشان 

  شوری برانگيز 

  در دامن آزادی و شادی بياويز 

  مه شب درسی بياموزاز اين نسيم ني

  وز طبع خود هر لحظه خورشيدی برافروز

  اندوه بر اندوه افزودن روا نيست 

  دنيا همين يک ذره جا نيست 

  سر زير بال خود مبر بگذار و بگذر 

  پا روی دل بگذار و بگذر 

  شب تا سحر من بودم و الالی باران 

  چشمان تبدار نمی خفت 

  او همچنان افسانه می گفت 

  شی باد شبگرد آزاد و وح

  از بوی ميخک های باران خورده سرمست 

  گاهی صدای بوسه اش می آمد از باغ 

  گاهی شراب خنده اش در کوچه می ريخت 

  آسوده می خنديد و می رقصيد و می گشت 
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  سرودی در بهار 

  پرستوهای شب پرواز کردند 

  قناری ها سرودی ساز کردند 

  سحرخيزان شهر روشنايی

  ا باز کردند همه دروازه ها ر

  شقايق ها سر از بستر کشيدند 

  شراب صبحدم را سرکشيدند 

  کبوترهای زرين بال خورشيد 

  به سوی آسمان ها پر کشيدند 

  عروس گل سر و رويی بياراست 

  خروش بلبالن از باغ برخاست 

   مرا بال اين سبکباالن سرمست 

  سحرگاهان زهر گفتگوهاست 

  خدا را بلبالن تنها مخوانيد 

   هم يک نفس از خود بدانيد مرا

  هزاران قصه ناگفته دارم 

  غمم را بشنويداز خود مرانيد 

  شما دانيد و من کاين ناله از چيست 

  چهدردست اين که در هر سينه ای نيست 

  ندانم آنکه سرشار از غم عشق 

  جدايی را تحمل می کند کيست 

  مرا آن نازنين از ياد برده 

   به آغوش فراموشی سپرده 

  دم خفته اندوهم شکفته امي

  دلم مرده تن و جانم فسرده 

  اگر من الله ای بودم به باغی
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  نسيمی می گرفت از من سراغی

  دريغا الله اين شوره زارم 

  ندارم همدمی جز درد و داغی

  دل من جام لبريز از صفا بود

  ازين دلها ازين دلها جدا بود 

  شکستندش به خودخواهی شکستند 

   خطا بود خطا بود آن محبت ها

  خدا را بلبالن تنها مخوانيد 

  مرا هم يک نفس از خود بدانيد 

  هزاران قصه ناگفته دارم 

  غمم را بشنويد از خود مرانيد 

   

  خورشيد جاودانی

  در صبح آشنايی شيرين مان ترا 

  گفتم که مرد عشق نئی باورت نبود 

  در اين غروب تلخ جدايی هنوز هم 

  ه سود می خواهمت چو روز نخست ولی چ

  می خواستی به خاطر سوگند های خويش

  در بزم عشق بر سرمن جام نشکنی

  ميخواستی به پاس صفای سرشک من 

  اين گونه دل شکسته به خکم نيفکنی

  پنداشتی که کوره سوزان عشق من 

  دور از نگاه گرم تو خاموش ميشود 

  پنداشتی که ياد تو اين ياد دلنواز

  درتنگنای سينه 

  فراموش می شود 

  تو رفته ای که بی من تنها سفر کنی
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  من مانده ام که بی تو شب ها سحر کنم 

  تو رفته ای که عشق من از سر بدر کنی

  من مانده ام که عشق ترا تا ج سر کنم 

  روزی که پيک مرگ مرا می برد به گور 

  من شبچراغ عشق تو را نيز می برم 

  عشق تو نور عشق تو عشق بزرگ تست 

  يای ديگرم خورشيد جاودانی دن

   

  برای داداش 

  زنی رنجور 

   اميدش دور 

  اجاق آرزويش کور 

  نگاهش بی تفتوت بی زبان بی نور 

  ميان بستری افتاده بی آرام 

  نشسته آفتاب عمر او بر بام 

  نفس ها خسته و کوتاه 

  فرو خشکيده بر لب آه 

  تنش با اضطراب مبهمی سرميکند ناگاه 

  پيچيد صدای پای تند و در همی در پله 

  فروغ سرد يک لبخند 

  به لبهای کبودش روحخ می بخشيد

  دلش را اشتياق واپسين در سينه می کوبد 

  نگاه خسته اش را ميکشاند تا لب درگاه 

  صدای پا صدای قلب او آهنگ زندگی در هم می آميزد

  بزحمت دست های الغرش را می گشايد می گشايد باز 

  نگاه بی زبانش ميکشد فرياد 

  منصور که اين 
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  اين فرنوش 

  اين فرهاد 

  به گرمی هر سه را بر سينه خود می فشارد شاد 

  جهان با اوست 

  جان با اوست 

  عشق جاودان با اوست 

  نگاه سرد او اينک ز شور و شوق لبريز است 

  هالل بازوان را تنگ تر می خواهد اما آه 

  نفس ياری ندارد 

  مرگ همراه نمی فهمد 

  ی گشايد درد سرش بر سينه می افتد حصار محکم آغوش او را م

  نگاهش ناگهان بر نقش قالی خيره می ماند 

  زنی خوابيده جان آرام 

  پرنده آفتاب عمر او از بام 

  اطاقش سرد 

  اجاقش کور راهش دور 

  نگاهش بی تفاوت بی زبان بی نور 

  صدای گريه های مبهمی در پله ميپيجد

  صدای گريه فرنوش 

  صدای گريه فرهاد 

  گريه منصور صدای 

   

  خورشيد و جام 

  چون خنده جام است درخشيدن خورشيد 

  جامی به من آريد که خورشيد درخشيد 

  جامی نهد بند به خميازه آفاق 

   که رسد روح به دروازه خورشيد 
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  با خنده نوروز همی بايد خنديد 

  با خنده خورشيد همی بايد نوشيد 

  خوش با قدم موکب نوروز نهد گام 

  باده پرستان بخروشيد ماه رمضان 

  ای ساقی گلچهره در اين صبح دل انگيز

  لبريز بده جام مرا شادی جمشيد 

  هر جا گلی خندد با دوست بخنديد 

  هر گه که بهار ايد با عشق بجوشيد 

   

  ترانه جاويد 

  رفت انکه در جهان هنر جز خدا نبود 

  رفت آنکه يک نفس ز خدايی جدا نبود 

  و ترانه مرد افسرد نای و ساز و شکست 

  ظلمی چنين بزرگ خدايا روا نبود 

  بی او ز ساز عشق نوايی نمی رسد 

  تا بود خود به روی هنر مايه ميگذاشت 

  وزاين محيط قسمت او جز بال نبود 

  عمری صبا به پای نهال هنر نشست 

  روزی ثمر رسيد که ديگر صبا نبود 

  اما صبا ترانه جاويد قرنهاست 

  بود يا نبود گيرم دو روز در بر ما 

  ای پر کشيده سوی ديار فرشتگان 

  چشم تو جز به عالم الهوت وا نبود 

  بال و پری بزن به فضای جهان روح 

  در اين قفس برای تو يک ذره جا نبود 

  پرواز کن که عالم جان زير بال تست 

  جفای تو در تباهی اين تنگنا بود 
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  مرهم گذار خاطر ما در عزای تو 

  و اشک ما نبود جز ياد نغمه های ت

   

  همراه حافظ

  درون معبد هستی 

  بشر در گوشه محراب خواهش های جان افروز

  نشسته در پس خوشه سجاده صد نقش حسرتهای هستی سوز 

  به دستش خوشه پر بار تسبيح تمناهای رنگارنگ 

  نگاهی می کند سوی خدا از آرزو لبريز

  به زاری از ته دل يک دلم ميخواست ميگويد 

  ش دريغ رفته و ايکاش اينده است شب و روز

  من امشب هفت شهر آرزوهايم چراغان است 

  زمين و آسمانم نورباران است 

  کبوترهای رنگين بال خواهش ها 

  بهشت پر گل انديشه ام را زير پر دارند 

  صفای معبد هستی تماشايی است 

  ز هر سو نوشخند اختران در چلچراغ ماه ميريزد 

  جهان در خواب 

   در اين معبد در اين محراب تنها من

  دلم ميخواست بند از پای جانم باز می کردند 

  که من تا روی بام ابرها پرواز می کردم 

  از آنجا با کمند کهکشان تا آستان عرش می رفتم 

  در آن درگاه درد خويش را فرياد ميکردم 

  که کاخ صد ستون کبريا لرزد 

  مگر يک شب ازين شبها ی بی فرجام 

  ياد بی هنگام ز يک فر

  به روی پرنيان آسمانها خواب در چشم خدا لرزد 
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  دلم ميخواست دنيا رنگ ديگر بود 

  خدا با بنده هايش مهربان تر بود 

  ازين بيچاره مردم ياد می فرمود 

  دلم ميخواست زنجيری گران از بارگاه خويش می آويخت 

  که مظلومان خدا را پای آن زنجير 

  دند ز درد خويشتن آگاه می کر

  چه شيرين است وقتی بيگناهی داد خود را از خدای خويش می گيرد 

  چه شيرين است اما من 

  دلم ميخواست اهل زور و زر ناگاه 

  ز هر سو راه مردمرا نمی بستند و زنجير خدا را برنمی چيدند 

  دلم ميخواست دنيا خانه مهر و محبت بود 

  ند دلم ميخواست مردم در همه احوال با هم آشتی بود

  طمع در مال يکديگر نمی بستند 

  مراد خويش را در نامرادی های يکديگر نمی جستند 

  ازين خون ريختن ها فتنه ها پرهيز می کردند 

  چو کفتاران خون آشام کمتر چنگ و دندان تيز می کردند 

  چه شيريناست وقتی سينه ها از م هر کنده است 

  ر تابنده است چه شيرين است وقتی آفتاب دوستی در آسمان ده

  چه شيرين است وقتی زندگی خالی ز نيرنگ است 

  دلم ميخواست دست مرگ را از دامن اميد ما کوتاه می کردند 

  در اين دنيای بی آغاز و بی پايان 

  در اين صحرا که جز گرد و غبار از ما نميماند 

  خدا زين تلخکامی های بی هنگام بس ميکرد 

  س ميکرد نمی گويم پرستوی زمان را در قف

  نمی گويم به هر کس عيش و نوش رايگان می داد 

  همين ده روز هستی را امان می داد 

  دلش را ناله تلخ سيه روزان تکان ميداد 
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  دام ميخواست عشقم را نمی کشتند 

  صفای آرزويم را که چون خورشيد تابان بود ميديدند

  چنين از شاخسار هستيم آسان نمی چيدند 

   را پرپر نمی کردند گل عشقی چنان شاداب

  به باد نامرادی ها نمی دادند

  به صد ياری نمی خواندند 

  به صد خواری نمی راندند 

  چنين تنها به صحراهای بی پايان اندوهم نمی بردند 

  دلم ميخواست يک بار دگر او را کنار خويشتن می ديدم 

  به ياد اولين ديدار در چشم سياهش خيره می ماندم 

   همچو ديدار نخستين پيش پايش دست و پا ميزد دلم يک بار ديگر

  شراب اولين لبخند در جام وجودم های و هو ميکرد 

  غم گرمش نهانگاه دلم را جستجو می کرد 

  دلم ميخواست دست عشق چون روز نخستين هستی ام را زير و رو ميکرد 

  دلم ميخواست سقف معبد هستی فرو ميريخت 

  ميماندند پليدی ها و زشتی ها به زير خاک 

  بهاری جاودان آغوش وا ميکرد 

  جهان در موجی از زيبايی و خوبی شنا ميکرد 

  بهشت عشق می خنديد 

  به روی آسمان آبی آرام 

  پرستو های مهر و دوستی پرواز ميکردند 

  به روی بامها ناقوس آزادی صدا ميکرد 

  آرزو خام است  مگو اين 

  مگو روح بشر همواره سرگردان و نکام است

  اگر اين کهکشان از هم نمی پاشد 

  وگر اين آسمان در هم نميريزد 

  بيا تا ما فلک را سقف بشکافيم و طرحی نو در اندازيم 
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  به شادی گل برافشانيم و می در ساغر اندازيم 

   

  آشتی 

  قهر مکن ای فرشته روی دالرا 

  ناز مکن ای بنفشه موی فريبا 

  بر دل من گر روا بود سخن سخت 

  ديده نيست ای گل رعنا از تو پسن

  شاخه خشکی به خارزار وجوديم 

  تا چه کند شعله های خشم تو با ما 

  طعنه و دشنام تلخ اينهمه شيرين 

  چهره پر از خشم و قهر اينهمه زيبا

  ناز ترا ميکشم به دديه منت

  سر به رهت مينهم به عجز و تمنا 

  از تو به يک حرف ناروا نکشم دست 

  نکشم پا  وز سر راه تو دلربا 

  عاشق زيباييم اسير محبت 

  هر دو به چشمان دلفريب تو پيدا 

  از همه بازآمديم و با تو نشستيم 

  تنها تنها به عشق روی تو تنها 

  بوی بهار است و روز عشق و جوانی

  وقت نشاط است و شور و مستی و غوغا 

  خنده گل راببين به چهره گلزار 

  آتش می را ببين به دامن مينا 

  ن جام من شراب من امروز ساقی م

  نوبت عشق است و عيش و نوبت صحرا 

  آه چه زيباست از تو جام گرفتن 

  وزلب گرم تو بوسه های گوارا 
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  لب به لب جام و سر به سينه ساقی

  آه که جان ميدهد به شاعر شيدا 

  از تو شنيدن ترانه های دل انگيز 

  با تو نشستن بهار را به تماشا 

   نفروشم فردا فردا مگو که من

  عشرت امروز را به حسرت فردا 

  بس کن ز بی وفايی بس کن 

  بازآ بازآ به مهربانی بازآ

  شايد با اين سرودهای دالويز 

  باردگر در دل تو گرم کنم جا 

  باشد کز يک نوازش تو دل من 

  گردد امروز چون شکوفه شکوفا 

   

  شبنم و چراغ 

  باز از يک نگاه گرم تو يافت 

   هيجان همه ذرات جان من

  همه تن بودم ای خدا همه تن 

  همه جان گشتم ای خدا همه جان 

  چشم تو اين سياه افسونکار 

  بسته با صد فريب راهم را 

  جز نگاهت پناهگاهم نيست 

  کز تو پنهان کنم نگاهم را 

  چشم تو چشمه شراب من است 

  هر نفس مست ازين شرابم کن 

  تشنه ام تشنه ام شراب شراب 

   خرابم کن می بده می بده

  بی تو در اين غروب خلوت و کور 
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  من و ياد تو عالمی داريم 

  چشمت ايينه دار اشک من است 

  با چراغی و شبنمی داريم 

  بال در بال هم پرستوها 

  پر کشيده به آسمان بلند 

  همه چون عشق ما به هم لبخند 

  همه چون جان ما بهم پيوند 

  پيش چشمت خطاست شعر قشنگ 

  ن قشنگتر است چشمت از شعر م

  من چه گويم که در پسند ايد 

   دلم از اين غروب تنگ تر است 

   

  الل 

  ز تحسينم خدا را لب فروبند 

  نه شعر ست اين بسوزان دفترم را 

  مرا شاعر چه ميپنداری ای دوست 

  بسوزان اين دل خوشباورم را 

  سخن تلخ است اگا گوش ميدار 

  که در گفتار من رازی نهفته است 

  ا بعد از اين شعری نگويند نه تنه

  کسی هم پيش ازين شعری نگفته است 

  مرا ديوانه ميخوانی دريغا 

  ولی من بر سر گفتار خويشم 

  فريب است اين سخن سازی فريب است 

  که من خود شرمسار کار خويشم 

  مگر احساس گنجد در کالمی

  مگر الهام جوشد با سرودی
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  مگر دريا نشيند در سبويی

   تار و پودیمگر پندار گيرد

  چه شوق است اين چه عشق است اين چه شعر است 

  که جاان احساس کرد اما زبان گفت 

  چه حال است اين که در شعری توان خواند 

  چه درد است اين که در بيتی توان گفت 

  اگر احساس من گنجيد در شعر 

  بجز خکستر از دفتر نمی ماند 

  گر الهام می جوشيد با حرف 

   در نمی ماند زبان از ناتوانی

  شبی همراه اين اندوه جانکاه 

  مرا با شوخ چشمی گفتگو بود 

  نه چون من های و هوی شاعری داشت 

  ولی شعر مجسم چشم او بود 

  به هر لبخند يک حافظ غزل داشت 

  به هر گفتار يک سعدی سخن بود 

  من از آن شب خموشی پيشه کردم 

  که شعر او خدای شعر من بود 

   لب فرو بند ز تحسينم خدا را

  شعر است اين بسوزان دفترم را 

  مرا شاعر چه می پنداری ای دوست 

  بسوزان اين دل خوشباورم را 

   

  صفير 

  طبيبان را ز بالينم برانيد 

  را از دست اينان وا رهانيد 

  به گوشم جای اين ايات افسوس 
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  سرود زندگانی را بخوانيد 

  دل من چون پرستوی بهاری است 

  آن صحرا فراری است ازين صحرا به 

  شکيب او همه در پی شکيبی است 

  قرار او همه در بی قراری است 

  دل عاشق گريبان پاره خوشتر 

  به کوی دليران آواره خوشتر 

  غم دل با همه بيچارگی ها 

  از اين غم ها که دارد چاره خوشتر 

  دلم يک لحظه در يک جا نماندست 

  مرا دنبال خود هر سو کشاندست 

  خند شيرين دل سپردست به هر لب

  برای هر نگاهی نغمه خواندست 

  هنوزم چشم دل دنبال فرداست 

  هنوزم سينه لبريز تمناست 

  هنوز اين جان بر لب مانده ام را 

  در اين بی آرزويی آرزوهاست 

  اگر هستی زند هر لحظه تيرم 

  وگر از عرش برخيزد صفيرم 

  دل از اين عمر شيرين برنگيرم 

   خواهم بميرم به اين زودی نمی

   

  در ايوان کوچک ما 

  جز خنده های دختر دردانه ام بهار 

  هاست باغ و بهاری نديده ام 

  وز بوته های خشک لب پشت بامها 

  جز زهر خند تلخ 
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  کاری نديده ام 

  بر لوح غم گرفته اين آسمان پير 

   جز ابر تيره نقش و نگاری نديده ام 

  در اين غبار خانه دود آفرين دريغ 

   رنگ الله و چمن از ياد برده ام من

  وز آنچه شاعران به بهاران سروده اند 

  پيوسته ياد کرده و افسوس خورده ام 

  در شهر زشت ما 

  اينجا که فکر کوته و ديواره بلند 

  افکنده سايه بر سر و بر سرنوشت ما 

  من سالهای سال 

  در حسرت شنيدن يک نغمه نشاط 

  در آرزوی ديدن يک شاخسار سبز 

   يک چشمه يک درخت 

  يک باغ پر شکوفه يک آسمان صاف 

  در دود و خاک و آجر و آهن دويده ام 

  تنها نه من که دختر شيرين زبان من 

  از من حکايت گل و صحرا شنيده است 

  پرواز شاد چلچله ها را نديده است 

  خود گرچه چون پرستو پرواز کرده است 

  اما از اين اتاق به ايوان پريده است 

   ها که سر به دامن حافظ رويم به خواب شب

  در خوابهای رنگين در باغ آفتاب 

  شيراز می شکوفد زيباتر از بهشت 

  شيراز می درخشد روشن تر از شراب 

  من با خيال خويش 

  با خوابهای رنگين 
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  با خنده های دختردردانه ام بهار 

  با آنچه شاعران به بهاران سروده اند 

  د و سرخوشم در باغ خشک خاطر خود شا

  اما بهار من 

  اين بسته بال کوچک اين بی بهار و باغ 

  با بالهای خسته در ايوان تنگ خويش

  در شهر زشت ما 

  اينجا که فکر کوته و ديواره بلند 

  افکنده سايه بر سر و بر سرنوشت ما 

  تنها چه ميکند

  می بينمش که غمگين در ژرف اين حصار 

  در حسرت شنيدن يک نغمه نشاط 

   آرزوی ديدن يک شاخسار سبز در

  يک چشمه يک درخت 

  يک باغ پرشکوفه يک آسمان صاف 

  حيران نشسته است 

  در ابرهای دور 

  بر آرزوی کوچک خود چشم بسته است

  او را نگاه ميکنم و رنج ميکشم

   

  جام اگر بشکست 

  زندگی در چشم من شبهای بی مهتاب را ماند 

  اند شعر من نيلوفر پژمرده در مرداب را م

  ابر بی باران اندوهم 

  خار خشک سينه کوهم 

  سالها رفته است کز هر آرزو خالی است آغوشم 

  نغمه پرداز جمال و عشق بودم آه 
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  حاليا خاموش خاموشم 

  ياد از خاطر فراموشم 

  روز چون گل ميشکوفد بر فراز کوه 

  عصر پرپر می شود اين نوشکفته در سکوت دشت 

   روزها اين گونه پر پر گشت

  چون پرستوهای بی آرام در پرواز 

  رهروان را چشم حسرت باز 

  اينک اينجا شعر و ساز و باده آماده است 

  من که جام هستيم از اشک لبريز است ميپرستم 

   در پناه باده بايد رنج دوران را ز خاطر بر د 

  با فريب شعر بايد زندگی را رنگ ديگر داد 

  گم کرد در نوای ساز بايد ناله های روح را 

  ناله من ميترواد از در و ديوار 

  آسمان اما سراپايش گوش و خاموش است 

  همزبانی نيست تا گويم بزاری ای دريغ 

  ديگرم مستی نمی بخشد شراب 

  جام من خالی شدست از شعر ناب 

  ساز من فرياد های بی جواب 

  نرم نرم از راه دور 

  روز چون گل ميشکوفد بر فراز کوه 

  د در آمان باال روشنايی می رو

  ساغر ذرات هستی از شراب نور سرشار است اما من 

  همچنان در ظلمت شبهای بی مهتاب 

  همچنان پژمرده در پهنای اين مرداب 

  همچنان لبريز ز اندوه می پرسم 

  جام اگر بشکست 

  ساز اگر بگسست 
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  شعر اگر ديگر به دل ننشست 

   

  دشت 

  در نوازشهای باد 

  شاد در گل لبخند دهقانان 

  در سرود نرم رود 

  خون گرم زندگی جوشيده بود 

  نوشخند مهر آب 

  آبشار آفتاب 

  در صفای دشت من کوشيده بود 

  شبنم آن دشت از پکيزگی

  گوييا خورشيد را نوشيده بود 

  روزگاران گشت و گشت 

  داغ بر دل دارم از اين سرگذشت 

  داغ بر دل دارم از مردان دشت 

  هقان شاد ياد باد آن خوشنوا آواز د

  ياد باد آن دلنشين آهنگ رود 

  ياد باد آن مهربانی های باد 

  ياد باد آن روزگاران ياد باد 

  دشت با اندوه تلخ خويش تنها مانده است 

  زانهمه سرسبزی و شور و نشاط 

  سنگالخی سرد بر جا مانده است 

  آسمان از ابر غم پوشيده است 

  چشمه سار الله ها خوشيده است 

  های سبز جای گندم 

  جای دهقانان شاد 

  خارهای جانگزا جوشيده است 
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  بانگ بر ميدارم از دل 

  خون چکيد از شاخ گل باغ و بهاران را چه شد 

  دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد 

  سرد و سنگين کوه می گويد جواب 

  خاک خون نوشيده است 

   

  ماه و سنگ 

  اگر ماه بودم به هرجا که بودم 

  ز خدا ميگرفتمسراغ ترا ا

  وگر سنگ يودم بههرجا که بودی

  سر رهگذر تو جا ميگرفتم

  اگر مادر بودی به صد ناز شايد 

  شبی بر لب باممن مينشستی

  وگر سنگ بودی به هر جا که بودم 

  مرا ميشکستی مرا می شکستی

   

  ناقوس نيلوفر

  کودک زيبای زرين موی صبح 

  شير می نوشد ز پستان سحر 

  رد به چنگ تا نگين ماه را آ

  ميکشد از سينه گهواره سر 

  آفتاب  شعله رنگين کمان 

  در غبار ابرها افتاده است 

  کودک بازی پرست زندگی

  دل بدين رويای رنگين داده است 

  باغ را غوغای گنجشکان مست 

  نرم نرمک برمی انگيزد ز خواب 
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  نالد مست از باده باران شب 

  می سپارد تن به دست آفتاب 

   خندان روی بام کودک همسايه

  دختران الله خندان روی دشت 

  جوجگان کبک خندان روی کوه 

  کودک من لخته ای خون روی تشت 

  باد عطر غم پرکنده و گذشت 

   مرغ بوی خون شنيد و پر گرفت 

  آسمان و کوه و باغ و دشت را 

  نعره ناقوس نيلوفر گرفت 

  روح من از درد چون ابر بهار 

  رد عقده های اشک حسرت باز ک

  روح او چون آرزوهای محال

  روی بال ابرها پرواز کرد 

   

  گلهای کبود 

  ای همه گلهای از سرما کبود 

  خنده هاتان را که از لب ها ربود 

  مهر هرگز اين چنين غمگين نتافت

  باغ هرگز اين چنين تنها نبود 

  تاجهای نازتان بر سر شکست 

  باد وحشی چنگ زد بر سينه تان 

  آرايی کنيد صبح می خندد خود 

  اشک های يخ زده ايينه تان 

  رنگ عطر آويزتان بر باد رفت 

  عطر رنگ آميزتان نابود شد 

  زندگی در الی رگها تان فسرد 
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  آتش رخساره هاتان دود شد 

  روزگاری شام غمگين خزان 

  خوشتر از صبح بهارم مينمود 

  اين زمان حال شما حال من است 

  ای همه گلهای از سرما کبود 

  اری چشم پوشيدم ز خواب روزگ

  تا بخوانم قصه مهتاب را 

  اين زمان دور از مالمتهای ماه 

  چشم می بندم که جويم خواب را 

  روزگاری يک تبسم يک نگاه 

  خوشتر از گرمای صد آغوش بود 

  اين زمان بر هر که دل بستم دريغ 

  آتش آغوش او خاموش بود 

  روزگاری هستيم را می نواخت 

  يز من آفتاب عش شورانگ

  اين زمان خاموش و خالی مانده است 

  سينه لز الرزو لبريز من 

  تاج عشقم عاقبت بر سر شکست 

   خنده ام را اشک غم از لب ريود

  زندگی در الی رگهايم فسرد 

  ای همه گلهای رگهايم فسرد 

  ای همه گلهای از سرما کبود 

   

  اشک زهره 

  با مرگ ماه روشنی از آفتاب رفت 

  الم هستی به خواب رفت چشمم و چراغ ع

  الهام مرد و کاخ بلند خيال ريخت 
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  نور از حيات گم شد و شور از شراب رفت 

  اين تابنک تاج خدايان عشق بود 

  در تندباد حادثه همچون حباب رفت 

  اين قوی نازپرور دريای شعر بود 

   در موج خيز علم به اعماق آب رفت 

  اين مه که چون منيژه لب چاه مينشست 

  ان به تازيانه افراسياب رفت  گري

  بگذار عمر دهر سرايد که عمر ما 

  چون آفتاب آمد و چون ماهتاب رفت 

  ای دل بيا سياهی شب را نگاه کن 

  در اشک گرم زهره ببين ياد ماه کن 

   

  غريبه 

   دست مرا بگير که باغ نگاه تو 

  چندان شکوفه ريخت که هوش از سرم ربود 

  ه ات من جاودانيم که پرستوی بوس

  بر روی من دردی ز بهشت خدا گشود 

  اما چه ميکنی 

  دل را که در بهشت خدا هم غريب بود 

  

  کوچه 

  بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم 

  همه تن چشم شدم خيره به دنبال تو گشتم 

  شوق ديدار تو لبريز شد از جام وجودم 

  شدم آن عاشق ديوانه که بودم 

   تو درخشيد در نهانخانه جانم گل ياد

  باغ صد خاطره خنديد 
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  عطر صد خاطره پيچيد 

  يادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتيم 

  پر گشوديم و درآن خلوت دلخواسته گشتيم 

   ساعتی بر لب آن جوی نشستيم 

  تو همه راز جهان ريخته در چشم سياهت 

  من همه محو تماشای نگاهت 

  آسمان صاف و شب آرام 

  ن رام بخت خندان و زما

  خوشه ماه فرو ريخته در آب 

  شاخه ها دست بر آورده به مهتاب 

  شب و صحرا و گل و سنگ 

  همه دل داده به آواز شباهنگ 

  يادم ايد تو به من گفتی از اين عشق حذر کن 

  لحظه ای چند بر اين آب نظر کن

  آب ايينه عشق گذران است 

  تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است 

  که دلت با دگران است باش فردا 

  تا فراموش کنی چندی از اين شهر سفر کن 

  با تو گفتم حذر از عشق ؟ ندانم

  سفر از پيش تو ؟ هرگز نتوانم 

  روز اول که دل من به تمنای تو پر زد 

  چون کبوتر لب بام تو نشستم 

  تو به من سنگ زدی من نه رميدم نه گسستم 

  بازگفتم که تو صيادی و من آهوی دشتم 

  تا به دام تو در افتم همه جا گشتم و گشتم 

  حذر از عشق ندانم 

  سفر از پيش تو هرگز نتوانم نتوانم 
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  اشکی از شاخه فرو ريخت 

  مرغ شب ناله تلخی زد و بگريخت 

  اشک در چشم تو لرزيد 

  ماه بر عشق تو خنديد 

  يادم ايد که دگر از تو جوابی نشنيدم 

  پای دردامن اندوه کشيدم 

  رميدم نگسستم ن

  رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر هم 

  نه گرفتی دگر از عاشق آزرده خبر هم 

  نه کنی ديگر از آن کوچه گذر هم 

  بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم

   

  پند 

  هان ای پدر پير که امروز 

  می نالی ازين درد روانسوز 

  علم پدر آموخته بودی

  ودیواندم که خبردار شدی سوخته ب

  افسرد تن و جان تو در خدمت دولت 

  قاموس شرف بودی و ناموس فضيلت 

  وين هردو شد از بهر تو اسباب مذلت 

  چل سال غم و رنج ببين با تو چه ها کرد 

  دولت رمق و روح ترا از تو جدا کرد 

  چل سال ترا برده انگشت نما کرد 

  آنگاه چنين خسته و آزرد ه رها کرد 

  اد کن امروزاز مادر بيچاره من ي

  هی جامه قبا کرد 

  خون خورد و گرو داد و غذا کرد و دوکرد 
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  جان بر سر اين کار فدا کرد 

  هان ای پدر پير 

  کو آن تن و آن روح سالمت 

  کو آن قد و قامت 

  فرياد کشد روح تو فرياد ندامت 

  علم پدر آموخته بودی 

  واندم که خبر دار شدی سوخته بودی

  رفت از چشم تو آن نور کجا 

  آن خاطر پر شور کجا رفت 

  ميراث پدر هم سر اين کارها رفت 

  وان شعله که بر جان شما رفت 

  دودش همه در ديده ما رفت 

  امروز تو ماندی و همين درد روانسوز 

  نفرين نکند سود به استاد بدآموز 

  چل سال اگر خدمت بقال نمودی

  امروز به اين رنج گرفتار نبودی

  هان ای پدر پير 

  سال در اين مهلکه راندیچل 

  عمری به تماشا و تحمل گذراندی

  ديدی همه ناپکی و خود پک بماندی

  آوخ که مرا نيز بدين ورطه کشاندی

  علم پدر آموخته ام من 

  چون او همه در دام بال سوخته ام من 

  چون او همه اندوه و غم اندوخته ام من 

  ای کودک من مال بيندوز 

  وان علم که گفتند مياموز 
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  جادوی سکوت 

  من سکوت خويش را گم کرده ام 

  الجرم در اين هياهو گم شدم 

  من که خود افسانه می پرداختم 

  عاقبت افسانه مردم شدم 

  ای سکوت ای مادر فرياد ها 

  ساز جانم از تو پر آوازه بود 

  تا در آغوش تو در راهی داشتم 

  چون شراب کهنه شعرم تازه بود 

   شکفت در پناهت برگ و بار من

  تو مرا بردی به شهر ياد ها 

  من نديدم خوشتر از جادوی تو 

  ای سکوت ای مادر فرياد ها 

  گم شدم در اين هياهو گم شدم 

  تو کجايی تا بگيری داد من 

  گر سکوت خويش را می داشتم 

  زندگی پر بود از فرياد من

  

  ابر 

  تا غم آويز آفاق خاموش 

  ابرها سينه بر هم فشرده 

   های خورشيد خنده روشنی

  در دل تبرگی های فسرده 

  ساز افسانه پرداز باران 

  بانگ زاری به افلک برده 

  ناودان ناله سر داده غمنک 

  روز در ابرها رو نهفته 
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  کس نمی گيرد از او سراغی

  گر نگاهی دود سوی خورشيد 

  کور سو ميزند شب چراغی

  ور صدايی به گوش ايد از دور 

  هوی باد است و های کالغی 

  چشم هر برگ از اشک لبريز 

  می برد باد تا سينه دشت 

  عطر خاطر نو از بهاران 

  می کشد کوه بر شانه خويش

  انه روزگاران ش

  من در اين صبحگاه غم انگيز 

  دل سپرده به آهنگ باران 

  باغ چشم انتظار بهار است 

  دير گاهی است کاين ابر انبوه 

  از کران تا کران تار بسته 

   دم او آسمان زالل از

  همچو ايينه ز نگار بسته 

  عنکبوتی است کز تار ظلمت 

  پيش خورشيد ديوار بسته 

  صبح پژمرده تر از غروب است

  تا بشنويم ز دل ابر غم را 

  در سر من هوای شراب است 

  باده ام گر نه داروی خواب است 

  با دلم خنده جام گويد 

  پشت اين ابرها آفتاب است 

  بادبان ميکشد زورق صبح 
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  چراغ ميکده 

  چو آفتاب در ای از درم شراب بنوش 

  شراب شبنم جان را چو آفتاب بنوش

  چراغ ميکده ديوان حافظ است بيا 

  شبی به خلوت رندان و شعر ناب بنوش

  زمانه جام گالب ترا گل آب کند 

  بيا شراب بياميز و با گالب بنوش

  چو گل به چشمه خورشيد رو کن ای دريا 

  ه حباب بنوشنه تلخ کاسه وارون

  به گريه گفتمش از بوسه ای دريغ مدار 

  به خنده گفت که اين باده را به خواب بنوش

   

  درياب مرا 

  ای بر سر بالينم افسانه سرا دريا 

  افسانه عمری تو باری به سر آ دريا 

  ای اشک شباهنگت ايينه صد اندوه 

  ای ناله شبگيرت آهنگ عزا دريا 

  يميرم با کوکبه خورشيد در پای تو م

  بر دار به بالينم دستی به دعا دريا 

  امواج تو نعشم را افکنده در اين ساحل 

  دريا ب مرا درياب مرا دريا 

  زان گمشدگان آخر با من سخنی سر کن 

  تا همچو شفق بارم خون از مژه ها دريا 

  چون من همه آشوبی در فتنه اين طوفان 

  ای هستی ما يکسر آشوب و بال دريا 

  اران در پيش تو ميگريم با زمزمه ب

  چون چنگ هزار آوا پر شور و نوا دريا 
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  تنهايی و تاريکی آغاز کدورتهاست 

  خوش وقت سحر خيزان وان صبح و صفا دريا 

  بردار و ببر دريا ای پيکر بی جان را 

  در سينه گردابی بسپار و بيا دريا 

  تو مادر بی خوابی من کودک بی آرام 

  خدا دريا الاليی خود سر کن از بهر 

  دور از خس و خکم کن موجی زن و پکم کن 

  وين قصه مگو با کس کی بود و کجا دريا 

   

  دست ها و دست ها 

  به دست های او نگاه ميکنم

  که ميتواند از زمين 

  هزار ريشه گياه هرزه را برآورد 

  و ميتواند از فضا 

  هزارها ستاره را به زير پر درآورد 

   به دست های خود نگاه ميکنم

  که از سپيده تا غروب 

  هزار کاغذ سپيده را سياه ميکند 

  هزار لحظه عزيز را تباه ميکند 

  مرا فريب ميدهد 

  ترا فريب ميدهد 

  گناه ميکند 

  چرا سپيد را سياه ميکند 

  چرا گناه ميکند

   

  سينه گرداب 

  همرنگ گونه های تو مهتابم آرزوست 
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  چون باده لب تو می نابم آرزوست 

  ه چشم توام باغ های سبزای پرده پرد

  در زير سايه مژه ات خوابم آرزوست 

  دور از نگاه گرم تو بی تاب گشته ام 

  بر من نگاه کن که تب و تابم آرزوست 

  تا گردن سپيد تو گرداب رازهاست 

  سر گشتگی به سينه گردابم آرزوست 

  تا وارهم ز وحشت شبهای انتظار 

  چون خنده تو مهر جهانتابم آرزوست 

   

  گانه بي

  غم آمده غم آمده انگشت بر در ميزند 

  هر ضربه انگشت او بر سينه خنجر ميزند 

  ای دل بکش يا کشته شو غم را در اينجا ره مده 

  گر غم در اينجا پا نهد آتش به جان در ميزند 

  از غم نياموزی چرا ای دلربا رسم وفا 

  غم با همه بيگانگی هر شب به ما سر ميزند 

  

  باغ 

  د اما ز گل نشانش نيست بهار ميرس

  نسيم رقص گل آويز گل فشانش نيست 

  دلم به گريه خونين ابر ميسوزد 

  که باغ خنده به گلبرگ ارغوانش نيست 

  چنين بهشت کالغان و بلبالن خاموش 

  بهار نيست به باغی که باغبانش نيست 

  چه دل گرفته هوايی چه پا فشرده شبی

  که يک ستاره لرزان در آسمانش نيست 
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  کبوتری که در اين آسمان گشايد بال 

  دگر اميد رسيدن به آشيانش نيست 

  ستاره نيز به تنهاييش گمان نبرد 

  کسی که همنفسش هست و همزبانش نيست 

  جهان به جان من آنگونه سرد مهری کرد 

  که در بهار و خزان کار با جهانش نيست 

  ز يک ترانه به خود رنگ جاودان نزند 

  رنج جاودانش نيست دلی که چون دل من 

   

  غبار بيابان 

  بيابان تا بيابان در غبار است 

  چراغ چشم ها در انتظار است 

  بار هر بيابان را سواری است 

  غبار اين بيابان بی سوار است 

  

  سفر 

  سحر خندد به نور زرد فانوس 

  پرستويی دهد بر جفت خود بوس

  نگاهم ميدود بر سينه راه 

  س ترا ديگر نخواهم ديد افسو

  

  دريای درد 

  درون سينه ام صد آرزو مرد 

  گل صد آرزو نشکفته پژمرد 

  دلم بی روی او دريای درد است 

  همين دريا مرا در خود فرو برد 
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  سرگردان 

  دلم سوزد به سرگردانی ماه 

  که شب تا روز پويد اين همه راه 

  سحر خواهد درآميزد به خورشيد 

  نداند چون کند با بخت کوتاه

  

  درخت 

  رختی خشک را مانم به صحرا د

  که عمری سر کند تنهای تنها 

  نه بارانی که آرد برگ و باری

  نه برقی تا بسوزد هستيش را 

   

  غريو

  سحر با من درآميزد که برخيز 

  نسيمم گل به سر ريزد که برخيز 

  زرافشان دختر زيبای خورشيد 

  سرودی خوش برانگيزد که برخيز 

  سبو چشمک زنان از گوشه طاق 

  به دامانم در آويزد که برخيز 

  زمان گويد که هان گر برنخيزی

  غريو مرگ برخيزد که برخيز 

   

  هنگامه 

  ای دل لبريز از شوق و اميد 

  کاش ميديدی که فردا نيستيم 

  کاش ميديدی که چون پنهان شديم 

  در همه آفاق پيدا نيستيم 
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  گرچه هر مرگی تسلی بخش ماست 

  يم کاندر اين هنگامه تنها نيست

  بدتر از مرگ است ان دردی که باز 

  زندگی ميخندد و ما نيستيم 

   

  سرود آبشار 

  مگر چشمان ساقی بشکند امشب خمارم را 

  مگر شويد شراب لطف او از دل غبارم را 

  بهشت عشق من در برگ ريز ياد ها گم شد 

  مگر از جام ميگيرم سراغ چشم يارم را 

  آمد به گوشش بانگ شعر و اشک من نا آشنا 

  به گوش سنگ ميخواندم سرود آبشارم را 

  به جام روزگارانش شراب عيش و عشرت ياد

  که من با ياد او از ياد بردم روزگارم را 

  پس از عمری هنوز ای جان به ياری زنده می دارد 

  نسيم اشتياق من چراغ انتظارم را 

  خزان زندگی از پشت باغ جان من برگشت 

  رين بهارم را که ديد از چشم در لبخند شي

  من از لبخند او آموختم درسی که نسپارم 

  به دست نا اميدی ها دل اميدوارم را 

  هنوز از برگ و بار عمر من يک غنچه نشکفته است 

  که من در پای او ميريزم کنون برگ و بارم را 

   

  فقير 

  ای بينوا که فقر تو تنها گناه تست 

  در گوشه ای بمير که اين راه راه تست 

   گونه گداخته جز داغ ننگ نيست اين
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  وين رخت پاره دشمن حال تباه تست 

  در کوچه های يخ زده بيمار و دربدر 

  جان ميدهی و مرگ تو تنها پناه تست 

  باور مکن که در دلشان ميکند اثر 

  اين قصه های تلخ که در اشک و آه تست 

  اينجا لباس فاخر که چشم همه عذرخواه تست 

  نگيرد درين بنا در حيرتم که از چه 

  اين شعله های خشم که در هر نگاه تست 

   

  دريچه 

  بازو به دور گردنم از مهر حلقه کن 

  بر آسمان بپاش شراب نگاه را

  بگذار از دريچه چشم تو بنگرم 

  لبخند ماه را

  

  خار 

  من آن طفل آزاده سر خوشم 

  که با اسب آشفته يال خيال 

  درين کوچه پس کوچه ماه و سال 

  ل نا آشنا رانده ام چهل سا

  ز سيمای بيرحم گردون پير 

  در اوراق بيرنگ تاريخ کور 

  همه تازه های جهان ديده ام 

  همه قصه های کهن خوانده ام 

  چهل سال در عين رنج و نياز 

  سر از بخشش مهر پيچيده ام 

  رخ از بوسه ماه گردانده ام 
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  به خوش باش حافظ که جانانم اوست 

  ی يافتم به هر جا که آزاده ا

  به جامش اگر مينوانسته ام 

  می افکنده ام گل برافشانده ام 

  چهل سال اگر بگذراندم به هيچ 

  همين بس که در رهگذار وجود 

  کسی را بجز خود نگريانده ام 

  چهل سال چون خواب بر من گذشت 

  اگر عمر گل هفته ای بيش نيست 

  خدايا نه خارم چرا مانده ام 

   

  پرده رنگين 

   اشک من ای نيلوفر شب با شبنم

  گلبرگهای خويش را شادابتر کن 

  هر صبح از دامان خود خکسترم را 

  بر گير و در چشمان بخت بی هنر کن 

  ای صبح ای شب ای سپيدی ای سياهی

  ای آسمان جاودان خاموش دلتنگ 

  ای ساحل سبز افق 

  ای کوه ای بلند 

  ای شعر 

  ای رنج ای ياد 

  انه ای غم که دست مهربانت جاود

  چون تاج زرين بر سرم بود 

  بازيچه دست شما فرسود فرسود 

  ای خيمه شب بازان افلک 

  ای چهره پردازان چالک 
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  وقت است صندوق عدم را درگشاييد 

  بازيچه فرسوده را پنهان نماييد 

  ای دست ناپيدای هستی

  بازيچه چون فرسوده شد بازيچه نو کن 

  ای مرگ با آن داس خونين 

  رده را ديگر درو کن اين ساقه پژم

  ای آدمک سازان بی بک 

  ای يمه شب بازان افلک 

  ای چهره پردازان چالک 

  من هديه آوردم بهار و بابکم را 

  دنبال اين بازيچه های نو بياييد 

  ای دست ناپيدای هستی

  با اولين لبخند فردا 

  خورشيد خونين را بيفروز

  مهتاب غمگين را بياويز 

  در پرده رنگين تزوير 

  با نغمه نيرنگ تقدير 

  چون هفته ها و ماه ها و قرن ها پيش 

  اين آدمک های ملول بی گنه را 

  هر جا به هر سازی که ميخواهی برقصان 

  تو مانده ای با اين همه رنگ 

  من ميروم با آخرين حرف 

  ای خيمخ شب باز 

  در غربت غمگين و دردآلود اين خاک

  آزاده ای زندانی تست 

  نامش محبت قربانی قهر خدا 

  زنجير از پايش جدا کن 
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  او را چو من از دام تزويرت رها کن 

  همراه اين آزرده درد آشنا کن 

   

  شکوفه ای بر شراب 

  چو از بنفشه بوی صبح برخيزد 

  هزار وسوسه در جان من برانگيزد 

  کبوتر دلم از شوق ميگشايد بال 

  که چون سپيده به آغوش صبح بگريزد 

   ندامتهاست دلی که غنچه نشکفته

  بگو به دامن باد سحر نياويزد 

  فدای دست نوازشگر نسيم شوم

  که خوش به جام شرابم شکوفه ميريزد 

  تو هم مرا به نگاهی شکوفه باران کن 

  در اين چمن که گل از عاشقی نپرهيزد 

  لبی بزن به شراب من ای شکوفه بخت 

  که می خوش است که با بوی گل درآميزد 

   

  رسد از خدا صدا نمي

  ای ستاره ها که از جهان دور 

  چشمتان به چشم بی فروغ ماست 

  نامی از زمين و از بشر شنيده ايد 

  درميان آبی زالل آسمان 

  موج دود و خون و آتشی نديده ايد 

  اين غبار محنتی که در دل فضاست 

  اين ديار وحشتی که در فضا رهاست 

  اين سرای ظلمتی که آشيان ماست 

  است در پی تباهی شن
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  گوشتان اگر به ناله من آشناست 

  از سفينه ای که می رود به سوی ماه 

  از مسافری که ميرسد ز گرد را ه

  از زمين فتنه گر حذر کنيد 

  پای اين بشر اگر به آسمان رسد 

  روزگارتان چو روزگار ما سياست 

  ای ستاره ای که پيش ديده منی

  باورت نميشود که در زمين 

  سیهرکجا به هر که مير

  خنجری ميان پشت خود نهفته است 

  پشت هر شکوفه تبسمی

  خار جانگزای حيله ای شکفته است

  آنکه با تو ميزند صالی مهر 

  جز ب فکر غارت دل تو نيست 

  گر چراغ روشنی به راه تست 

  چشم گرگ جاودان گرسنه ای است

  ای ستاره ما سالم مان بهانه است 

  عشقمان دروغ جاودانه است 

  ان حق بريده اند در زمين زب

  حق زبان تازيانه است 

  وانکه با تو صادقانه درد دل کند 

  های های گريه شبانه است 

  ای ستاره بورت نمی شود 

  درميان باغ بی ترانه زمين 

  ساقه های سبز آشتی شکسته است 

  الله های سرخ دوستی فسرده است 

  غنچه های نورس اميد 



فريدون مشيری                                                                                                      و آوچه  ابر   
 

    TorbatJam.com ٩١ 

  لب به خنده وانکرده مرده است 

  بلند سرو راستی پرچم 

  سر به خاک غم سپرده است 

  ای ستاره باورت نميشود 

  آن سپيده دم که با صفا و ناز 

  در فضای بی کرانه می دميد 

  ديگر از زمين رميده است 

  اين سپيده ها سپيده نيست 

  رنگ چهره زمين پريده است 

  آن شقايق شفق که ميشکفت 

  عصر ها ميان موج نور 

  است دامن از زمين کشيده 

  سرخی و کبودی افق 

  قلب مردم به خاک و خون تپيده است 

  دود و آتش به آسمان رسيده است 

  ابرهای روشنی که چون حرير 

  بستر عروس ماه بود 

  پنبه های داغ های کهنه است 

  ای ستاره ای ستاره غريب 

  از بشر مگوی و از زمين مپرس 

  زير نعره گلوله های آتشين 

  ين مپرس از صفای گونه های آتش

  زير سيلی شکنجه های دردنک 

  از زوال چهره های نازنين مپرس 

  پيش چشم کودکان بی پناه 

  از نگاه مادران شرمگين مپرس 

  در جهنمی که از جهان جداست 
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  در جهنمی که پيش ديده خداست 

  از لهيب کوره ها و کوه نعش ها

  از غريو زنده ها ميان شعله ها 

  بيش از اين مپرس 

  ين مپرس بيش از ا

  ای ستاره ای ستاره غريب 

  ما اگر ز خاطر خدا نرفته ايم 

  پس چرا به داد ما نميرسد 

  ما صدای گريه مان به آسمان رسيد 

  از خدا چرا صدا نمرسد 

  بگذريم ازين ترانه های درد 

  بگذريم ازين فسانه های تلخ 

  بگذر از من ای ستاره شب گذشت 

  قصه سياه مردم زمين 

  ب ناز تو بسته راه خوا

  ميگريزد از فغان سرد من 

  گوش از ترانه بی نياز تو 

  ای که دست من به دامنت نمی رسد 

  اشک من به دامن تو ميچکد 

  با نسيم دلکش سحر 

  چشم خسته تو بسته ميشود 

  بی تو در حصار اين شب سياه 

  عقده های گريه شبانه ام 

  بر گلو شکسته ميشود 

  شب به خير 
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  بهار را باور کن
  

غبار آبي
بهت
ستوه

چراغي در افق
بگو ، آجاست

ديوار
...ديگر زمين تهي ست 

تاك
بدرود

رقص مار
سرود گل

اشكي در گذرگاه تاريخ
آخرين جرعه اين جام

چتر وحشت
سفر در شب
خوشه اشك

اي هميشه خوب
بهترين بهترين من

آوچ
اي بازگشته
سوقات ياد
؟....آدام غبار 

ه ، با آوهازآو
طومار و تالش

سياه
نماز شكايت

قصه
تر

خاموش
حصار

جادوي بي اثر
  بهار را باور آن
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  غبار آبی 

  چندين هزار قرن 

  از سر گذشت عالم و آدم است 

  وين کهنه ٍآسيای گرانسنگ است 

  بی اعتنا به ناله قربانيان خويش

  آسوده گشته است 

  در طول قرنها 

  سته جانفرياد دردنک اسيران خ

  بر ميشد از زمين 

  شايد که از دريچه زرين آفتاب 

  يا از ميان غرفه سيمين ماهتاب 

  ايد بروی سری 

  اما 

  هرگز نشد گشوده از اين آسمان دری

  در پيش چشم خسته زندانيان خاک 

  غير از غبار آبی اين آسمان نبود 

  در پشت اين غبار 

  جز ظلمت و سکوت فضا و زمان نبود 

  انی اسنان دری نداشت زندان زندگ

  هر در که ره به سوی خدا داشت بسته بود 

  تنها دری که راه به دهليز مرگ داشت 

  همواره باز بود 

  دروازه بان پير در آنجا نشسته بود 

  در پيش پای او 

  در آن سياه چال 

  پرها گسسته بود و قفس ها شکسته بود 

  امروز اين اسير 

    TorbatJam.com ٩٤ 



فريدون مشيری                                                                                              بهار را باور کن      
 

  انسان رنجديده و محکوم قرنها 

  ز ژرف اين غبار ا

  تا اوج آسمان خدا پر گشوده است 

  انگشت بر دريچه خورشيد سوده است 

  تاج از سر فضا و زمان در ربوده است 

  تا او کند دری به جهان های ديگری

  

  بهت 

  ميگذرم از ميان رهگذران مات 

  مينگرم در نگاه رهگذران کور 

  اينهمه اندوه در وجودم و من الل 

   کنارم و من دور اينهمه غوغاست در

  ديگر در قلب من نه عشق نه احساس 

  ديگر در جان من نه شور نه فرياد 

  دشتم اما در او ناله مجنون 

  کوهم اما در ائ نه تيشه فرهاد 

  هيچ نه انگيزه ای که هيچم پوچم 

  هيچ نه انديشه ای که سنگم چوبم 

  همسفر قصه های تلخ غريبم 

  رهگذر کوچه های تنگ غروبم 

   خورشيد ها که در من می سوخت آنهمه

  چشمه اندوه شد ز چشم ترم ريخت 

  کاخ اميدی که برده بودم تا ماه 

  آه که آوار غم شد و به سرم ريخت 

  زورق سرگشته ام که در دل امواج 

  هيچ نبيند نه خدا نه خدا را 

  موج ماللم که در سکوت و سياهی

    TorbatJam.com ٩٥ 



فريدون مشيری                                                                                              بهار را باور کن      
 

  ميکشم اين جان از اميد جدا را 

  رهگذران مات می گذرم از ميان 

  ميشمرم ميله های پنجره ها را 

  مينگرم در نگاه رهگذران کور

  ميشوم قيل و قال زنجره ها را 

  

  ستوه 

   در کجای اين فضای تنگ بی آواز 

   من کبوترهای شعرم را دهم پرواز 

  شهر را گويی نفس در سينه پنهان است 

  شاخسار لحظه ها را برگی از برگی نمی جنبد 

  ديوار مالل خويش زندانی است آسمان در چار

  روی اين مرداب يک جنبنده پيدا نيست 

  آفتاب از اينهمه دلمردگی ها رويگردان است 

  بال پرواز زمان بسته است 

  هر صدايی را زبان بسته است 

  زندگی سر در گريبان است 

  ای قناری های شرينکار 

  آسمان شعرتان از نغمه ها سرشار 

  ای خروشان موجهای مست 

  فتاب قصه هاتان گرم آ

  چشمه آوازتان تا جاودان جوشان 

  شعر من ميميرد و هنگام مرگش نيست 

  زيستن را در چنين آلودگی ها زاد و برگش نيست 

  ای تپش های دل بی تاب من 

  ای سرود بيگناهی ها 

  ای تمنا های سرکش 

    TorbatJam.com ٩٦ 



فريدون مشيری                                                                                              بهار را باور کن      
 

  ای غريو تشنگی ها 

  در کجای اين مالل آباد 

  من سرودم را کنم فرياد 

   کجای اين فضای تنگ بی آواز در

  من کبوترهای شعرم را دهم پرواز 

  

  چراغی در افق 

  به پيش روی من تا چشم ياری ميکند درياست 

  چراغ ساحل آسودگی ها در افق پيداست 

  در اين ساحل که من افتاده ام خاموش 

  غمم دريا دلم تنهاست 

  وجودم بسته در زنجير خونين تعلق هاست 

   می کند نجوا خروش موج با من

  که هر کس دل به دريا زد رهايی يافت 

  که هر کس دل به دريا زد رهايی يافت

  مرا آن دل که بر دريا زنم نيست 

  ز پا اين بند خونين برکنم نيست 

  اميد آنکه جان خسته ام را 

  به آن ناديده ساحل افکنم نيست 

  

  بگو کجاست مرغ آفتاب 

  زندانی ديار شب جاودانيم 

   دريچه زندان من بتاب ک روز از

  می خواستم به دامن اين دشت چون درخت 

  بی وحشت از تبر 

  در دامن نسيم سحر غنچه وکنم 

  با دست های پر شده تا آسمان پک 

    TorbatJam.com ٩٧ 
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  خورزشيد و خاک و آب و هوا را دعا کنم 

  گنجشک ها به شانه من ن غمه سر دهند 

  سر سبز و استوار گل افشان و سربلند 

  ه را با صفا و سربلند اين دشت خشک غمزد

  اين دشت خشک غمزده را با صفا کنم 

  ای مرغ آفتاب 

  از صد هزار غنچه يکی نيز وانشد 

  دست نسيم با تن من آشنا نشد 

  گنجشک ها دگر نگذشتند از اين ديار 

  آن برگهای رنگين پژمرد در غبار 

  وين شت خشک غمگين افسرد بی بهار 

  ای مرغ آفتاب 

  باد .  دياری که همچبا خود مرا ببر به

  آزاد و شاد پای به هر جا توان نهاد 

  گنجشک پر شکسته باغ محبتم 

  تا کی در اين بيابان سر زير پر نهم 

  با خود مرا ببر به چمنزارهای دور 

  شايد به يک درخت رسم نغمه سردهم 

  من بی قرار و تشنه پروازم 

  تا خود کجا رسم به هم آوازم 

  اما بگو کجاست 

  ه زير بال تو در عالم وجود آنجا ک

  يک دم به کام دل 

  بالی توان گشود 

  اشکی توان فشاند 

  شعری توان سرود 

   

    TorbatJam.com ٩٨ 
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  ديوار 

  در پيش چشم خسته من دفتری گشود 

  کز سال های پيش 

  چندين هزار عکس در آن يادگار بود 

  تصوير رنگ مرده از ياد رفته ها 

  رخسار خاک خورده در خاک خفته ها 

  اوت شان چشمه مالل چشمان بی تف

  لبهای بی تبسم شان قصه زوال 

  بگسسته از وجود 

  پيوسته با خيال 

  هر صفحه پيش چشمم ديوار می نمود 

  متروک و غمگرفته و بيمار 

  هر عکس چون دريچه به ديوار 

  انگار 

  آن چشم های خاموش 

  آن چهره های مات 

  همراه قصه هاشان از آن دريچه ها 

  پرواز کرده اند 

  موج گردباد کبود و بنفش مرگ در 

  راهی در آن فضای تهی باز کرده اند 

  پای دريچه ای 

  چشمم به چشم مادر بيمارم اوفتاد 

  يادش بخير 

  او از همين دريچه به آفاق پر گشود 

  رفت آن چنان که هيچ نيامد دگر فرود 

  ای آسمان تيره تا جاودان تهی

  من از کدام پنجره پرواز ميکنم 

    TorbatJam.com ٩٩ 
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  رده اين روزگار تلخ وز ظلمت فش

  سوی کدام روزنه ره باز ميکنم 

   

  ديگر زمين تهی است 

  خوابم نمی ربود 

  نقش هزار گونه خيال از حيات و مرگ 

  در پيش چشم بود 

  شب در فضای تار خود آرام ميگذشت 

  از راه دور بوسه سرد ستاره ها 

  مثل هميشه بدرقه ميکرد خواب را 

  در آسمان صاف 

  ه خود ميشتافتم من در پی ستار

  چشمان من به وسوسه خواب گرم شد 

  ناگاه بندهای زمين در فضا گسيخت 

  در لحظه ای شگرف زمين از زمان گريخت 

  در زير بسترم 

  چاهی دهان گشود 

  چون سنگ در غبار و سياهی رها شدم 

  می رفتم آنچنان که زهم ميشکافتم 

  مردی گران به جان زمين اوفتاده بود 

  نای دل خاک ميتپيدنبضش به تنگ

  در خويش ميگداخت 

  از خويش می گريخت 

  ميريخت می گسست 

  می کوفت می شکافت 

  وز هر شکاف بوی نسيم غريب مرگ 

  در خانه ميشتافت 

    TorbatJam.com ١٠٠ 
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  انگار خانه ها و گذرهای شهر را 

  چندين هزار دست 

  غربال ميکنند 

  مردان و کودکان و زنان ميگريختند 

  ه را گنجی که اين گروه ز وحشت رميد

  با تيغ های آخته دنبال ميکنند

  آن شب زمين پير 

  اين بندی گريخته از سرنوشت خويش

  چندين هزار کودک در خواب ناز را 

  کوبيد و خاک کرد 

  چندين مادر زحمت کشيده را 

  در دم هلک ک رد 

  مردان رنگ سوخته از رنج کار را 

  در موج خون کشيد 

  وز گونه شان تبسم و اميد را 

   های سنگ و گل و خاک پک کرد با ضربه

  در آن خرابه ها 

   ديدم مادری به عزای عزيز خويش

  در خون نشسته 

   در زير خشت و خاک 

  بيچاره بند بند وجودش شکسته بود 

  ديگر لبی که با تو بگويد سخن نداشت 

  دستی که درعزا بدرد پيرهن نداشت 

  زين پيش جای جان کسی در زمين نبود 

  الم جان بال ميگشودزيرا که جان به ع

  اما در اين بال 

  جان نيز فرصتی که برايد ز تن نداشت 

    TorbatJam.com ١٠١ 
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  شب ها که آن دقايق جانکاه می رسد 

  در من نهيب زلزله بيدار می شود 

  در زير سقف مضطرب خوابگاه خويش

  با فر نفس تشنج خونين مرگ را 

  احساس ميکنم 

  آواز بغض و غصه و اندوه بی امان 

  ريزد به جان من 

   روح کودکان فرو مرده در غبار جز

  تا بانگ صبح نيست کسی همزبان من 

  آن دست های کوچک و آن گونه های پک

  از گونه سپيده مان پکتر کجاست 

  آن چشمهای روشن و آن خنده های مهر 

  از خنده بهار طربنک تر کجاست 

  آوخ زمين به ديده من بيگناه بود 

  آنجا هميشه زلزله ظلم بوده است 

  هميشه زلزله از ظلم ديده اند آنها 

  در زير تازيانه جور ستمگران 

  روزی هزار مرتبه در خون تپيده اند 

  آوار چهل و سيلی فقز است و خانه نيست 

  اين خشت های خام که بر خاک چيده اند 

  ديگر زيمن تهی است 

  ديگر به روی دشت 

  آن کودک ناز 

  آن دختران شوخ 

  آن باغهای سبز 

  رخ آن الله های س

  آن بره های مست

    TorbatJam.com ١٠٢ 
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  آن چهره های سوخته ز آفتاب نيست 

  تنها در آن ديار 

  ناقوس ناله هاست که در مرگ زندگيست 

   

  تک 

  پای ديوار بلند کاج ها 

  در پناه ز آفتاب گرم دشت 

  آهوی چشمان او در سبزه زار چشممن می گشت 

  سبزه زاری بود و رازی داشت 

  تا دياری چشم انداز بازی داشت 

  رگ برگش قصه عشق و نيازی داشت بي

  تک خشک تشنه بودم سر نهاده روی خاک

  جان گرفتم زير باران نوازش های او 

  خوشه های بوسه اش در من شکفت 

  شاخه گستردم آفاق را 

  هر رگ من سيم سازی شد 

  با طنين خوشترين آوازها 

  از شراب عطر شيرين تنش 

  نبض من ميگفت با من رازها 

  من چون عبار ذره ذره هستی 

  در زالل آسمان ميگشت مست 

  سر خويش از باالترين پروازها 

  معبد متروک جانم را 

  بار ديگر شبچراغ ديدگانی روشنايی داد 

  دست پر مهری در آنجا شمع روشن کرد 

  نوری از روزن فرو تابيد 

  بوی عود آرزويی شکفته در فضا پيچيد 

    TorbatJam.com ١٠٣ 
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  ارغنون تمنا را نوا برخاست 

  انم را شکوه کبريايی داد معبد متروک ج

  اين به محراب نياز افتاده را از نو خدايی داد 

  از لب ديوار سبز کاج ها 

  آفتاب زرد باالتر نشست 

  بوته سرخ غروب 

  بر کبودی های صحرا در نشست 

  بوسه گرمش به هنگام وداع 

  تير شد در قلب من تا پر نشست 

  در هوای سبزه زار بوی اوست 

  جادوی اوست برگ برگ اين چمن 

   

  بدرود 

  پشت خرمن های گندم الی بازوهای بيد 

  آفتاب زرد کم کم نهفت 

  بر سر گيسوی گندم زارها 

  بوسه بدرود تابستان شکفت 

  از تو بود ای چشمه جوشان تابستان گرم 

  گر به هر سو خوشه ها جوشيد و خرمن ها رسيد 

  از تو بود از گرمی آغوش تو 

  دميد هر گلی خنديد و هر برگی 

  اين همه شهد و شکر از سينه پر شور تست 

  در دل ذرات هستی نور تست 

  مستی ما از طاليی خوشه انگور تست 

  راستی را بوسه تو بوسه بدرود بود 

  بسته شد آغوش تابستان ؟ خدايا زود بود 

  

    TorbatJam.com ١٠٤ 
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  رقص مار 

  باز له له می زند از تشنه کامی برگ 

  باز می جوشد سراپای درختان را غبار مرگ

  باز ميپيچد به خود از سيلی سوزان گرما تک

  می فشارد پنجه های خشک و گرد آلود را بر خاک

  باز باد از دست گرما ميکشد فرياد 

  گوييا می رقصد آتش ميگريزد باد

  باز ميرقصد به روی شانه های شهر 

  شعله های آتش مرداد 

  رقص او چون رقص گرم مارها بر شانه ضحک 

  ن گاوپيکر گرز سر بر آر از کوه با آ

  ای نسيم دره البرز 

   

  سرود گل 

  با همين ديدگان اشک آلود 

  از همين روزن گشوده به دود 

  به پرستو به گل به سبزه درود 

  به شکوفه به صبحدم به نسيم 

  به بهاری که ميرسد از راه 

  چند روز دگر به ساز و سرود 

  ما که دلهايمان زمستان است 

  د ما که خورشيدمان نمی خند

  ما که باغ و بهارمان پژمرد 

  ما که پای اميدمان فرسود 

  ما که در پيش چشم مان رقصيد 

  اين همه دود زير چرخ کبود 

  سر راه شکوفه های بهار 

    TorbatJam.com ١٠٥ 
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  گر به سر می دهيم با دل شاد 

  گريه شوق با تمام وجود 

  سالها می رود که از اين دشت 

  بوی گل يا پرنده ای نگذشت 

  گشود ماه ديگر دريچه ای ن

  مهر ديگر تبسمی ننمود 

  اهرمن ميگذشت و هر قدمش 

  نيز به هول و مرگ و وحشت بود 

  بانگ مهميزهای آتش ريز 

  رقص شمشير های خون آلود 

  اژدها ميگذشت و نعره زنان 

  خشم و قهر و عتاب می فرمود 

  وز نفس های تند زهرآگين 

  باد همرنگ شعله برميخاست 

  دود بر روی دود می افزود 

  رگز از ياد دشتبان نرود ه

  آنچه را اژدها فکند و ربود 

  اشک در چشم برگها نگذاشت 

  مرگ نيلوفران ساحل رود 

  دشمنی کرد با جهان پيوند 

  دوستی گفت با زمين بدرود 

  شايد ای خستگان وحشت دشت 

  شايد ای ماندگان ظلمت شب 

  در بهاری که ميرسد از راه 

  گل خورشيد آرزوهامان 

  ی ابرهای حسودسر زد از ال

  شايد کنون کبوتران اميد 

    TorbatJam.com ١٠٦ 
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  بال در بال آمدند فرود 

  پيش پای سحر بيفشان گل 

  سر راه صبا بسوزان عود 

  به پرستو به گل به سبزه درود 

   

  اشکی در گذرگاه تاريخ 

  از همان روزی که دست حضرت قابيل 

  گشت آلوده به خون هابيل 

  از همان روزی که فرزندان آدم 

  منی در خون شان جوشيد زهر تلخ دش

  آدميت مرد 

  گرچه آدم زنده بود 

  از همان روزی که يوسف را برادرها به چاه انداختند 

  از همان روزی که با شالق و خون ديوار چين را ساختند 

  آدميت مرده بود 

  بعد دنيا هی پر از آدم شد و اين اسباب 

  گشت و گشت 

  قرنها از مرگ آدم هم گذشت 

  ای دريغ 

  ت برنگشت آدمي

  قرن ما 

  روزگار مرگ انسانيت است 

  سينه دنيا ز خوبی ها تهی است 

  صحبت از آزادگی پکی مروت ابلهی است 

  صحبت از موسی و عيسی و محمد نابجاست 

  قرن موسی چمبه هاست 

  روزگار مرگ انسانيت است 

    TorbatJam.com ١٠٧ 



فريدون مشيری                                                                                              بهار را باور کن      
 

  من که از پژمردن يک شاخه گل 

  از نگاه سکت يک کودک بيمار 

  ی در قفس از فغان يک قنار

  از غم يک مرد در زنجير حتی قاتلی بر دار 

  اشک در چشمان و بغضم در گلوست 

  وندرين ايام زخهرم در پياله زهر مارم در سبوست 

  مرگ او را از کجا باور کنم 

  صحبت از پژمردن يک برگ نيست 

  وای جنگل را بيابان ميکنند 

  دست خون آلود را در پيش چشم خلق پنهان ميکنند 

   حيوانی به حيوانی نمی دارد روا هيچ

  آنچه اين نامردان با جان انسان ميکنند 

  صحبت از پژمردن يک برگ نيست 

  فرض کن مرگ قناری در قفس هم مرگ نيسم 

  فرض کن يک شاخه گل هم در جهان هرگز نرست 

  فرض کن جنگل بيابان بود از روز نخست 

  در کويری سوت و کور 

  بت ها صبور در ميان مردمی ب ا اين مصي

  صحبت از مرگ محبت مرگ عشق 

  گفتگو از مرگ انسانيت است 

   

  آخرين جرعه اين جام 

  همه ميپرسند 

  چيست در زمزمه مبهم آب 

  چيست در همهمه دلکش برگ 

  چيست در بازی آن ابر سپيد 

  روی اين آبی آرام بلند 

    TorbatJam.com ١٠٨ 



فريدون مشيری                                                                                              بهار را باور کن      
 

  که ترا می برد اينگونه به ژرفای خيال 

  ها چيست در خلوت خاموش کبوتر

  چيست در کوشش بی حاصل موج 

  چيست در خنده جام 

  که تو چندين ساعت 

  مات و مبهوت به آن می نگری 

  نه به ابر 

  نه به آب 

  نه به برگ 

  مه به اين آبی آرام بلند

  نه به اين خلوت خاموش کبوترها 

  نه به اين آتش سوزنده که لغزيده به جام 

  من به اين جمله نمی انديشم 

  رختان را هنگام سحر من مناجات د

  رقص عطر گل يخ را با باد 

  نفس پک شقايق را در سينه کوه 

  صحبت چلچله ها را با صبح 

  بغض پاينده هستی را در گندم زار 

  گردش رنگ و طراوت را در گونه گل 

  همه را ميشنوم 

  می بينم 

  من به اين جمله نمی انديشم 

  به تو می انديشم 

  ای سراپا همه خوبی 

  نها به تو می انديشم تک و ت

  همه وقت 

  همه جا 

    TorbatJam.com ١٠٩ 



فريدون مشيری                                                                                              بهار را باور کن      
 

  من به ر حال که باشم به تو ميانديشم 

  تو بدان اين را تنها تو بدان 

  تو بيا 

  تو بمان با من تنها تو بمان

  جای مهتاب به تاريکی شبها تو بتاب 

  من فدای تو به جای همه گلها تو بخند

  اينک اين من که به پای تو درافتاده ام باز 

   کن از آن موی دراز ريسمانی

  تو بگير

  تو ببند 

  تو بخواه 

  پاسخ چلچله ها را تو بگو

  قصه ابر هوا را تو بخوان 

  تو بمان با من تنها تو بمان 

  در دل ساغر هستی تو بجوش 

  من همين يک نفس از جرعه جانم باقی است 

  آخرين جرعه اين جام تهی را تو بنوش

   

  سفر درشب 

  ل شب همچون شهاب ميگذرم در زال

  از دشت های خالی و خاموش 

  از پيچ و تاب گردنه ها قعر دره ها 

  نور چراغها چون خوشه های آتش 

  در بوته های دود 

  راهی ميان ظلمت شب باز ميکند 

  همراه من ستاره غمگين و خسته ای 

  در دور دست ها 

    TorbatJam.com ١١٠ 



فريدون مشيری                                                                                              بهار را باور کن      
 

  پرواز ميکند 

  نور غريب ماه 

  نرم و سبک به خلوت آغوش دره ها 

  ها تن ميکند ر

  بازوی لخت گردنه پيچيده کامجو

   بر دور سينه هوس انگيزه تپه ها 

  باد از شکاف دامنه فرياد ميزند 

  من همچون باد می گذرم روی بال شب 

  در هر سوی راه 

  غوغای شاخه ها و گريز درخت هاست 

  با برگ های سوخته با شاخه های خشک 

  سر مکشند در پی هم خارهای گيج 

  ن از الی بوته ها گاهی دو چشم خوني

  مبهوت می درخشد و محسور می شود 

  گاهی صدای وای کسی از فراز کوه 

  در های و هوی همهمه ها دور می شود 

  آفتاب پک  ای روشنايی سحر ای 

  ای مرز جاودانه نيکی

  من با بميد وصل تو شب را شکسته ام 

  من در هوای عشق تو از شب گذشته ام 

  ر شکنج راه بهر تو دست و پا زئده ام د

  سوی تو بال و پر زده ام در مالل شب 

  

  خوشه اشک 

  قفسی بايد ساخت 

  هرچه در دنيا گنجشک و قناری هست 

  با پرستوها 

    TorbatJam.com ١١١ 



فريدون مشيری                                                                                              بهار را باور کن      
 

  و کبوترها 

  همه را بايد يکجا به قفس انداخت

  روزگاری است که پرواز کبوترها 

  در فضا ممنوع است 

  که چرا 

  به حريم جت ها خصمانه تجاوز شده است 

  اری است که خوبی خفته است روزگ

  و بدی بيدار است 

  و هياهوی قناری ها 

  خواب جت ها را آشفته است 

  غزل حافظ را می خواندم 

  مزرع سبز فلک ديدم و داس مه نو 

  تا به آنجا که وصيت می کرد 

  گر روی پک و مجرد چو مسيحا به فلک

  از فروغ تو به خورشيد رسد صد پرتو 

  دلم از نام مسيحا لرزيد 

  از پس پرده اشک 

  من مسيحا را باالی صليبش ديدم 

  با سرخم شده بر سينه که باز 

  به نکو کاری پکی خوبی 

  عشق می ورزيد 

  و پسر هايش را 

  که چه سان پک و مجرد به فلک تاخته اند 

  و چه آتش ها هر گوشه به پا ساخته اند 

  و برادرها را خانه برانداخته اند 

  دود در مزرعه سبز فلک جاری است 

  تيغه نقره داس مه نو زنگاری است 

    TorbatJam.com ١١٢ 



فريدون مشيری                                                                                              بهار را باور کن      
 

  و آنچه هنگام درو حاصل ماست 

  لعنت و نفرت و بيزاری است 

  روزگاری است که خوبی خفته است 

  و بدی بيدار است 

  و غزل های قناری ها 

  خواب جت ها را آشفته است 

  غزل حافظ را می بندم 

  از پس پرده اشک 

  زرعه خشک فلک می نگرم خيره در م

  می بينم 

  در دل شعله و دود 

  می شود خوشه پروين خاموش 

  پيش خود می گويم 

  عهد خودرايی و خود کامی است 

  عصر خون آشامی است 

  که درخشنده تر از خوشه پروين سپهر

  خوشه اشک يتيمان ويتنامی است 

   

  ای هميشه خوب 

  ماهی هميشه تشنه ام 

  و در زالل لطف بيکران ت

  می برد مرا به هر کجا که ميل اوست 

  موج ديدگان مهربان تو 

  زير بال مرغکان خنده ها ت

  زير آفتاب داغ بوسه هات 

  ای زالل پک 

  جرعه جرعه جرعه می کشم ترا به کام خويش

    TorbatJam.com ١١٣ 



فريدون مشيری                                                                                              بهار را باور کن      
 

  تا که پر شود تمام جان من ز جان تو 

  ای هميشه خوب 

  ای هميشه آشنا 

  هر طرف که می کنم نگاه 

  ه ه ای دور تا همه کران

  عطر و خنده و ترانه می کند شنا 

  در ميان بازوان تو

  ماهی هميشه تشنه ام 

  ای زالل تابنک 

  يک نفس اگر مرا به حال خود رها کنی

  ماهی تو جان سپرده روی خاک 

  

  بهترين بهترين من 

  زرد و نيلی و بنفش 

  سبز و آبی و کبود 

  با بنفشه ها نشسته ام 

  سالهای سال

   صيحهای زود

  در کنار چشمه سحر 

  سر نهاده روی شانه های يکدگر 

  گيسوان خيس شان به دست باد 

  چهره ها نهفته در پناه سايه های شرم 

  رنگ ها شکفته در زالل عطرهای گرم 

  می ترواد از سکوت دلپذيرشان 

  بهترين ترانه 

  بهترين سرود 

  مخمل نگاه اين بنفشه ها 

    TorbatJam.com ١١٤ 



فريدون مشيری                                                                                              بهار را باور کن      
 

  می برد مرا سبک تر از نسيم 

  فشه زار باغچه از بن

  تا بنفشه زار چشم تو که رسته در کنار هم

  زرد و نيلی و بنفش

  سبز و آبی و کبود 

  با همان سکوت شرمگين 

  با همان ترانه ها و عطرها 

  بهترين هر چه بود و هست 

  بهترين هر چه هست و بود 

  در بنفشه زار چشم تو 

  من ز بهترين بهشت ها گذشته ام 

   رسيده ام من به بهترين بهار ها

  ای غم تو همزبان بهترين دقايق حيات من 

  لحظه های هستی من از تو پر شده ست 

  آه 

  در تمام روز 

  در تمام شب 

  در تمام هفته 

  در تمام ماه 

  در فضای خانه کوچه راه 

  در هوا زمين درخت سبزه آب 

  در خطوط درهم کتاب 

  در ديار نيلگون خواب 

  ستنای جدايی تو بهترين بهانه گري

  بی تو من به اوج حسرتی نگفتنی رسيده ام 

  ای نوازش تو بهترين اميد زيستن 

  در کنار تو 

    TorbatJam.com ١١٥ 



فريدون مشيری                                                                                              بهار را باور کن      
 

  من ز اوج لذتی نگفتنی گذشته ام 

   در بنفشه زار چشم تو 

  برگهای زرد و نيلی و بنفش 

  عطرهای سبز و آبی و کبود 

  نغمه های ناشنيده ساز می کنند 

  بهتر از تمام نغمه ها و سازها 

  مل لطيف گونه هات روی مخ

  غنچه های رنگ رنگ ناز 

  برگهای تازه تازه باز می کنند 

  بهتر از تمام رنگ ها و رازها 

  خوب خوب نازنين من 

  نام تو مرا هميشه مست می کند 

  بهتر از شراب 

  بهتر از تمام شعرهای ناب 

  نام تو اگر چه بهترين سرود زندگی است 

  من ترا به خلوت خدايی خيال خود 

  ترين بهترين من خطاب ميکنم به

  بهترين بهترين من 

   

  کوچ 

  بشر دوباره به جنگل پناه خواهد برد 

  به کوه خواهد زد 

  به غار خواهد رفت 

  تو کودکانت را بر سينه می فشاری گرم 

  و همسرت را چون کوليان خانه به دوش 

  ميان آتش و خون می کشانی از دنبال 

  ب و پيش پای تو از انفجارهای مهي

    TorbatJam.com ١١٦ 



فريدون مشيری                                                                                              بهار را باور کن      
 

  دهان دوزخ وحشت گشوده خواهد شد 

  و شهر ها همه در دود و شعله خواهد سوخت 

  و آشيان ها بر روی خاک خواهد ريخت 

  و آرزوها در زير خاک خواهد مرد 

  خيال نيست عزيزم 

  صدای تير بلند است و ناله های پيگير

  و برق اسلحه خورشيد را خجل کرده ست

  چگونه اين همه بيداد را نمی بينی

  چگونه اين همه فرياد را نمی شنوی

  صدای ضجه خونين کودک عدنی است 

  و بانگ مرتعش مادر ويتنامی

  که در عزای عزيزان خويش می گريند 

  و چند روز دگر نيز نوبت من و تست 

  که يا به ماتم فرزند خويش بنشينيم 

  و يا به کشتن فرزند خلق برخيزيم 

  و يا به کوه به جنگل به غار بگريزيم 

  پدر چگونه به نزد طبيب خواهی رفت 

  که ديدگان تو تاريک و راه باريک است 

  تو يکقدم نتوانی به اختيار گذاشت 

  تو يک وجب نتوانی به اختيار گذاشت 

  که سيل آهن در رها ها خروشان است 

  تو ای نخفته شب و روزی روی شانه اسب 

  به روزگار جوانی به کوه و دره و دشت 

  از الی خار و خارا سنگ تو ای بريده ره 

  کنون کنار خيابان در انتظار بسوز 

  درون آتش بغضی که در گلو داری

  کزين طرف نتوانی به آن طرف رفتن 

    TorbatJam.com ١١٧ 



فريدون مشيری                                                                                              بهار را باور کن      
 

  حريم موی سپيد ترا که دارد پاس 

  کسی که دست ترا يک قدم بگيرد نيست 

  و من که می دوم اندر پی تو خوشحالم 

  که ديدگان تو در شهر بی ترحم ما 

  مردم نامهربان نمی افتدبه روی 

  پدر به خانه بيا با مالل خويش بساز 

  اگر که چشم تو بر روی زندگی بسته ست 

  چه غم که گوش تو پيچ راديو باز است 

  هزار و ششصد و هفتاد و يک نفر امروز 

  به زير آتش خمپاره ها هلک شدند 

  و چند دهکده دوست را هواپيما 

  رد  به جای خانه دشمن گلوله باران ک

  گلوی خشک مرا بغض می فشارد تنگ

  و کودکان مرا لقمه در گلو مانده ست 

  که چشم آنها با اشک مرد بيگانه ست 

  چه جای گريه که کشتار بی دريغ حريف 

  برای خاطر صلح است و حفظ آزادی

  و هر گلوله که بر سينه ای شرار افشاند 

  غنيمتی است که دنيا بهشت خواهد شد 

  ج ميدهد اما پدر غم تو مرا رن

  غم بزرگتری می کند هلک مرا 

  بيا به خاک بال ديده ای بينديشيم 

  که ناله می چکد از برق تازيانه در او 

  به خانه های خراب 

  به کومه های خموش 

  به دشتهای به آتش کشيده متروک 

  که سوخت يکجا برگ و گل و جوانه در او

    TorbatJam.com ١١٨ 



فريدون مشيری                                                                                              بهار را باور کن      
 

  به خاک مزرعه هايی که جای گندم زرد 

   سرخ لهيب شعله

  به چار سوی افق ميکشد زبانه در او 

  به چشمهای گرسنه 

  به دستهای دراز 

  به نعش دهقان ميان شاليزار 

  به زندگی که فرو مرده جاودانه در او 

  بيا به حال بشر های های گريه کنيم 

  که با برادر خود هم نمی تواند زيست 

  چنين خجسته وجودی کجا تواند ماند 

  جا تواند رفت چنين گسسته عنانی ک

  صدای غرش تيری دهد جواب مرا 

  به کوه خواهد زد 

  به غار خواهد رفت 

  بشر دوباره به جنگل پناه خواهد برد 

  

  ای بازگشته 

  تنها نگاه بود و تبسم ميان ما 

  تنها نگاه بود و تبسم 

  اما نه 

  گاهی که از تب هيجان ها 

  بی تاب می شديم 

  گاهی که قلبهامان 

  ن می کوفت سهمگي

  گاهی که سينه هامان 

  چون کوهره ميگداخت 

  دست تو بود و دست من اين دوستان پک 

    TorbatJam.com ١١٩ 



فريدون مشيری                                                                                              بهار را باور کن      
 

  کز شوق سر به دامن هم ميگذاشتند 

  وز اين پل بزرگ 

  پيوند دست ها 

  دلهای ما به خلوت هم راه داشتند 

  يک بار نيز 

  يادت اگر باشد 

  وقتی تو راهی سفری بودی

  يک لحظه وای تنها يک لحظه 

  نه های هم آورديم سر روی شا

  با هم گريستيم 

  تنها نگاه بود و تبسم ميان ما 

  ما پک زيستيم 

  ای سرکشيده از صدف سالهای پيش

  ای بازگشته از سفر خاطرات دور 

  آن روزهای خوب 

  

  تو آفتاب بودی

  بخشنده پک گرم

  من مرغ صبح بودم 

  مست و ترانه گو 

  اما در آن غروب که از هم جدا شديم 

  ختيم شب را شنا

  در جلگه غريب و غمآلود سرنوشت 

  زير سم سمند گريزان ماه و سال 

  چون باد تاختيم 

  در شعله شفق ها 

  غمگين گداختيم 

    TorbatJam.com ١٢٠ 



فريدون مشيری                                                                                              بهار را باور کن      
 

  جز ياد آن نگاه تبسم 

  مانند موج ريخت بهم هرچه ساختيم

  ما پک سوختيم 

  ما پک باختيم 

  ای سرکشيده از صدف سالهای پيش

  ای بازگشته ای خطا رفته 

  حکايت خود تا بکوبمت با من بگو 

  کنون من و توايم و همان خنده و نگاه 

  آن شرم جاودانه 

  آن دست های گرم 

  آن قلبهای پک

  وان رازهای مهر که بين من و تو بود 

  ماگرچه در کنار هم اينک نشسته ايم 

  بار ديگر به چهره همچشم بسته ايم 

  دوريم هر دو دور 

   با آتش نهفته به دلهای بيگناه 

  اودان صبور تا ج

  ای آتش شکفته اگر او دوباره رفت 

  در سينه کدام محبت بجويمت 

  ای جان غم گرفته بگو دور از آن نگاه 

  در چشمه کدام تبسم بشويمت

   

  کدام غبار 

  با حوانه ها نويد زندگی است 

  زندگی شکفتن جوانه هاست 

  هر بهار 

  از نثار ابرهای مهربان 

    TorbatJam.com ١٢١ 
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  ساقهها پر از جوانه ميشود 

   جوانه ای شکوفه ميکند هر

  شاخه چلچراغ می شود 

  هر درخت پر شکوفه باغ 

  کودکی که تازه ديده باز ميکند 

  يک جوانه است 

  گونه های خوشتر از شکوفه اش 

  چلچراغ تابنک خانه است 

  خنده اش بهار پر ترانه است 

  چون ميان گاهواره ناز ميکند 

  ای نسيم رهگذر به ما بگو 

  غ زندگیاين جوانه های با

  اين شکوفه های عشق 

  از سموم وحشی کدام شوره زار 

  رفته رفته خار ميشوند 

  اين کبوتران برج دوستی

  از غبار جادوی کدام کهکشان 

  گرگهای هار می شوند 

  

  از کوه با کوه 

  پرواز ميکرديم 

  باالی سر خورشيد 

  در آبی گسترده می تابيد 

  بيدار روشن پک 

   بود کوه پايين سراسر کوه بود کوه

  با صخره های سرکشيده تا پرند ابر 

  با کام خشک دره های تنگ 

    TorbatJam.com ١٢٢ 
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  افسرده در آن نعره تندر 

  افتاد ه در آن لرزه کولک 

  من در کنار پنجره خاموش 

  پيشانی داغم به روی شيشه نمنک 

  با کوه حرفی داشتم از دور 

  ای سنگ تا خورشيد باليده 

  ای بندی هرگز نناليده 

   صحرا ها و دريا ها پيشانيت ايوان

  ديروزها از آن ستيغ سربلندت همچنان پيدا 

  خود را کجاها می کشانی سوی باالها و باالها 

  با چشم بيزار از تماشا ها 

  ای چهره برتافته از خلق 

  ای دامن برداشته از خاک 

  ای کوه 

  ای غمنک 

  پرواز ميکرديم 

  باالی سر خورشيد 

  در آبی گسترده می تابيد 

  روشن پک بيدار 

  من در کنار پنجره خاموش 

  در خود فرو افتاده چون آواری از اندوه 

  سنگ صبور قصه ها و غصه ها آواری از اندوه 

  جان در گريز از اينهمه بيهوده فرسودن 

  در آرزوی يک نفس زين خاک در خون دست و پا گم کرده دور و دورتر بودن 

  با خويش می گفتم 

  ل ايکاش اين سيمرغ سنگين با

  تا جاودان می راند در افالک

    TorbatJam.com ١٢٣ 
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  طومار تالش 

  تنها درخت کوچه ما در ميان شهر 

  تيری است بی چراغ 

  اهل محله مردم زحمتکش صبور 

  از صبح تا غروب 

  در انتظار نعجزه ای شايد 

  در کار برق و آب 

  امضای اين و آن را طومار می کنند 

  شب ها ميان طلمت مطلق سکوت محض

  ه را تا سرود صبح بر خود هجوم دغدغ

  هموار ميکنند 

  گفتم سرود صبح ؟

   آری به روی شاخه آن تير بی چراغ 

  زاغان رهگذر 

  صبح ملول گمشده در گرد و خاک را 

  اقرار ميکنند 

  بابک ميان يک وجب از خاک باغچه 

  بذری فشانده است 

  وزحوض نيمه آب 

  تا کشتزار خويش

  نهری کشانده است 

  وقتی که کام حوض

  ام مردمان محل خشک می شود چون ک

  از زير آفتاب 

  گلبرگهای مزرعه سبز خويش را 

  با قطره های گرم عرق آب می دهد 

    TorbatJam.com ١٢٤ 
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  در آفتاب ظهر که من می رسم ز راه 

  طومار تازه ای را همسايه عزيز

  با خواهش و تمنا با عجز و التماس 

  از خانه ای به خانه ديگر 

  سوقات ميبرد 

  اين طفل هشت ساله وليکن 

  کارش خالف اهل محله است 

  در آفتاب ظهر که من می رسم ز راه 

  با آستين بر زده در پای کشتزار 

  بر گونه قطره های عرق شهد خوشگوار 

  از بيخ و بن کشيده علف های هرزه را 

  فرياد می زند 

  بابا بيا بيا 

  گل کرده لوبيا 

  لبخند کودکانه او درس ميدهد 

   را کاين خاک خارپرور باران نديده

  با آستين بر زده آباد ميکنند 

  از ريشه می زنند علف های هرزه را 

  آنگاه 

  با قطره های گرم عرق باغهای سبز 

  بنياد ميکنند

   

  سياه 

  لحاف کهنه زال فلک شکافته شد 

  و پنبه کوچه و بازار شهر را پر کرد 

  و دشت کنون سرد و غريب و خاموش است 

   متکان آهای لحاف پاره خود رابه بام ما
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  که گرچه پنبه ما را هميشه آفت خورد 

  و دشت سوخته از پنبه سپيده تهی ست 

  جهان به کام حريفان پنبه در گوش است 

  

  قصه 

  رفتم به کنار رود

  سر تا پا مست 

  رودم به هزار قصه ميبرد ز دست 

  چون قصه درد خويش با او گفتم 

  لرزيد و رميد و رفت و ناليد و شکست 

  

  تر 

  گ آسمان از الجورد صبحدم لبريز طشت بزر

  اينجا و آنجا ابر چون کف های لغزنده 

  رها بر آب

  آويخته بر شاخه های سرو 

  پيراهن مهتاب 

  

  خاموِش

  در ساغر ما گل شرابی نشکفت 

  در اين شب تيره ماهتابی نشکفت 

  گفتم به ستاره خانه صبح کجاست 

  افسوس که بر لبش جوابی نشکفت

  

  حصار 

  ز من بيدل سراغ خوش گرفتی ا

  ياد من کن تا سوزد اين چراغ 
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  خائفی جان بر تو هم از من درود

  داروی غمهای من شعر تو بود 

  ای ز جام شعر تو شيراز مست 

  پيش حافظ بينمت جامی به دست 

  طبع تو آنجا که پر گيرد به اوج 

  می زند دريا در آغوش تو موج 

  پيش اين آزرده جان بسته به لب 

  از کردی ای عجب شکوه از شير

  گرچه ما در اين چمن بيگانه ايم

  قول تو چون بودم در ويرانه ايم 

  باز هم تو در دريا ديگری

  شاعر شيراز رويا پروری

  الله و نيلوفرش شعرآفرين 

  و آن گل نارنج و ناز نازنين 

  ديده ام افسون سرو ناز را 

  باغهای پر گل شيراز را 

  بوی گل هرگز نسازد پيرتان 

   آن خار دامنگيرتانآه از

  يک برادر دارم از جان خوبتر 

  هر چه محبوب است از آن محبوبتر 

  جان ما با يکديگر پيوند داشت 

  هر دومان را عشق در يک بند داشت 

  چند سالی هست در شهر شماست 

  آنچه دريادش نمانده ياد ماست 

  باری از اين گفتگوها بگذريم 

  گفتگوی خويش را پايان بريم 

  کار خويشتن درمانده ای گر به 
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  يا زهر درگاه و هر در رانده ای 

  حافظ پناهت می دهند . سعدی 

  در حريم خويش راهت ميدهند 

  من چه می گويم در اين رويين حصار 

  من چه می جويم در اين شبهای تار 

  من چه می پويم در اين شهر غريب 

  پای اين ديوارهای نانجيب 

  تا نپنداری گلم در دامن است 

  گل در اينجا دود قير و آهن است 

  قلبهامان آشيانهای خراب 

  خلوت و بی آفتاب : خانه هامان 

  موی ما بسته به دم اسب غرب 

  گر نيابی می برد با زور و ضرب 

  بمان پکان خسته از اين آفت است 

  روزگار مرگ انسانيت است 

  با کسی هرگز نگويم درد دل 

  روح پکت را نمی سازم کسل 

  زبانم ميکشدآرزوی هم

  همزبانم نيست آنم ميکشد 

  کرده پنهان در گلو غوغای خويش

   مانده ام با نای پر آوای خويش

  سوت و کورم شوق و شورم مرده است 

  غم نشاطم را به يغما برده است 

  عمر ما در کوچه های شب گذشت 

  زندگی يک دم به کام ما نگشت 

  بی تفاوت بی هدف بی آرزو 

  کی فرو می روم در چاه تاري
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  بس : عاقبت يک شب نفس گويد که 

  وز تپيدن باز ميماند نفس

  مرغ کوری می گشايد بال خويش

  می کشد جان مرا دنبال خويش

  باد سردی می وزد در باغ ياد 

  برگ خشکی می رود همراه باد 

   

  جادوی بی اثر 

  پر کن پياله را 

  کاين آب آتشين 

  ديری است ره به حال خرابم نمی برد 

  امها که در پی هم ميشود تهیاين ج

  دريای آتش است که ريزم به کام خويش

  گرداب می ربايد و آبم نمی برد 

  من با سمند سرکش و جادويی شراب 

  تا بيکران عالم پندار رفته ام 

  تا دشت پر ستاره انديشه های گرم 

  تا مرز ناشناخته مرگ و زندگی

  تا کوچه باغ خاطره های گريزپا 

  تا شهر يادها 

  ديگر شراب هم 

  جز تا کنار بستر خوابم نميبرد 

  هان ای عقاب عشق 

  از اوج قله های مه آلود دور دست 

  پرواز کن به دشت غم انگيز همر من 

  آنجا ببر مرا که شرابم نمی برد 

  آن بی ستاره که عقابم نميبرد 
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  در راه زندگی

  با اين همه تالش و تمنا و تشنگی

  آب  آب :  که با اينکه ناله می کشم از دل

  ديگر فريب هم به سرابم نمی برد 

  پر کن پياله را 

   

  بهار را باور کن 

  باز کن پنجرهها را که نسيم 

  روز ميالد اقاقی ها را 

  جشن ميگيرد 

  و بهار 

  روی هر شاخه کنار هر برگ 

  شمع روشن کرده است 

  همه چلچله ها برگشتند 

  و طراوت را فرياد زدند 

   شده است کوچه يکپارچه آواز

  و درخت گيالس

  هديه جشن اقاقی ها را 

  گل به دامن کرده ست 

  باز کن پنجره ها را ای دوست 

  هيچ يادت هست 

  که زمين را عطشی وحشی سوخت 

  برگ ها پژمردند 

  تشنگی با جگر خاک چه کرد 

  هيچ يادت هست 

  توی تاريکی شب های بلند 

  سيلی سرما با تک چه کرد 
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  پيد با سرو سينه گلهای س

  نيمه شب باد غضبنک چهکرد 

  هيچ يادت هست 

  حاليا معجزه باران را باور کن 

  و سخاوت را در چشم چمنزار ببين 

  و محبت را در روح نسيم 

  که در اين کوچه تنگ 

  با همين دست تهی

  روز ميالد اقاقی ها را 

  جشن ميگيرد 

  خاک جان يافته است 

  تو چرا سنگ شدی 

  یتو چرا اينهمه دلتاگ شد

  باز کن پنجره ها را 

  و بهاران را 

  باور کن
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  از خاموشی
  

گلبانگ
آفرينش

رنج
آب و ماه
تاريك
با برگ

زمزمه اي در بهار
مسخ

غزلي شكسته
تو نيستي آه ببيني

نه خون ، نه آب ، نه آتش
در زالل شب

غارت
بهمن

گل هاي پرپر فرياد
راه

پس از غروب
بيا ، ز سنگ بپرسيم

راز
غزلي در اوج

يك گل بهار نيست
ديگري در من

اوج
يهمواره توي
هفتخوان

فرياد
عمر ويران

دو قطره ، پنهاني
هنوز ، هميشه ، هرگز

اي بهار
ساقي
دور

دام خاك
شكوه رستن

شكسته
سبكباران ساحل ها

دريا
نخجير

رنگين آمان گل
آوار درون

پس از مرگ بلبل
همراه

فرياد هاي سوخته
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حلول
با تمام اشك هايم

مسيح بر دار
تنگنا

  در ميان برگ هاي زرد
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  گلبانگ

  در زالل الجوردين سحرگاهی

  پيش از آنی که شوند از خواب خوش بيدار

  مرغ يا ماهی

  من در ايوان سرای خويشتن

  تشنه کامی خسته را مانم درست

  جان به در برده ز صحراهای وهم آلود خواب

  تن برون آورده از چنگ هيوالهای شب

  فتابدور مانده قرن ها و قرن ها از آ

  دريای گوهربار: پيش چشمم آسمان 

  از شراب زندگی بخشنده ای سرشار

  دستها را می گشايم می گشايم بيشتر

  آسمان را چون قدح در دست می گيرم

  و آن زالل ناب را سر می کشم

  سر می کشم تا قطره آخر

  می شوم از روشنی سيراب

  نور اينک در رگهای من جاری است

  ه تا کوی و گذر می رفتآه اگر فريادم از اين خان

  بانگ برمی داشتم

  ای خفتگان هنگام بيداری است

  

  آفرينش

  در قرنهای دور

  در بستر نوازش يک ساحل غريب

  زير حباب سبز صنوبرها

  همراه با ترنم خواب آور نسيم

  از بوسه ای پر عطش آب و آفتاب
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  در لحظه ای که شايد

  يک مستی مقدس

  يک جذبه

  يک خلوص

  آب و نسيم و درخت را خورشيد و خاک و 

  در بر گرفته بود

  موجود ناشناخته ای درضمير آب

  يا روی دامن خزه ای در لعاب برگ

  يا در شکاف سنگی

  در عمق چشمه ای

  از عالمی که هيچ نشان در جهان نداشت

  پا در جهان گذاشت

  فرزند آفتاب و زمين و نسيم و آب

  يک ذره بود اما

  جان بود نبض بود نفس بود

  خون سبز طبيعت نمی تپيدقلبش به 

  نبضش به خون سرخ تر از الله می جهيد

  فرزند آفتاب و زمين و نسيم و آب

  در قرنهای دور

  افراشت روی خاک لووای حيات را

  تا قرنهای بعد

  آرد به زير پر همه کائنات را

  آن مستی مقدس

  آن لحظه های پر شده از جذبه های پک

  آن اوج آن خلوص

  هنگام آفرينش يک شعر

  در من هزار مرتبه تکرار می شود
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  ذرات جان من

  در بستر تخيل تا افق

  آن سوی کائنات

  زير حباب روشن احساس

  از جام ناشناخته ای مست می شوند

  دست خيال من

  انبوه واژه های شناور را در بيکرانه ها پيوند می دهد

  آنگاه شعر من

  از مشرق محبت

  چون تاج آفتابپديدار می شود

  ناين است شعر م

  با خون تابنک تر از صبح

  با تار و پود پکتر از آب

  اين است کودک من و هرگز نگويمش

  در قرنهای بعد

  چنين و چنان شود

  باشد طنين تپش های جان او

  با جان دردمندی همداستان شود

  

  رنج

  من نمی دانم و همين درد مرا سخت می آزارد

  که چرا انسان اين دانا اين پيغمبر

  ی از معجزه آن سوتردر تکاپوهايش چيز

  ره نبرده ست به اعجاز محبت چه دليلی دارد ؟

  چه دليلی دارد که هنوز

  مهربانی را نشناخته است ؟

  و نمی داند در يک لبخند
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  چه شگفتی هايی پنهان است

  من برآنم که درين دنيا

  خوب بودن به خدا سهلترين کارست

  ستونمی دانم که چرا انسان تا اين حد با خوبی بيگانه ا

  و همين در مرا سخت می آزارد

  

  آب و ماه

  شب از سماجت گرما

   تن از حرارت می

  لب از شکايت يکريز تشنگی پر بود

  ميان تاريکی

  نسيم گرمی با من نفس نفس می زد

  و هردو با هم دنبال آب ميگشتيم

  و در سياهی سيال خلوت دهليز

  نهيب ظلمت ما را دوباره پس می زد

  ت مطبخ بستهجوم باد دری را به سم

  و هرم وحشت ما رابه سوی ايوان راند

  ميان ايوان چشمم به آب و ماه افتاد

  که آب جان را پيغام زندگی می داد

  و ماه شب را از روی شهر می تاراند

  به روی خوب تو می نوشم ای شکفته به مهر

  چون روزنی به رهايی هميشه روشن باش

  سياهکاران را هان ای سپيد سار بلند

  غ صبح به هر جا هميشه دشمن باشچون تي

  

  تاريک

  چه جای ماه

    TorbatJam.com ١٣٧ 
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  که حتی شعاع فانوسی

  درين سياهی جاويد کورسو نزند

  به جز طنين قدمهای گزمه سرمست

  صدای پای کسی

  سکوت مرتعش شهر را نمی شکند

  به هيچ کوی و گذر

  صدای خنده مستانه ای نمی پيچد

  کجا رها کنم اين بار غم که بر دوش است ؟

  کده آفتاب خاموش استچراغ مي

  

  با برگ

  حريق خزان بود

  همه برگ ها آتش سرخ

  همه شاخهها شعله زرد

  درختان همه دود پيچان

  به تاراج باد

  و برگی که می سوخت ميريخت می مرد

  و جامی ساوار چندين هزار آفرين

  که بر سنگ می خورد

  من از جنگل شعله ها می گذشتم

  غبار غروب

  ستبه روی درختان فرو می نش

  و باد غريب

  عبوس از بر شاخه ها می گذشت

  و سر در پی برگ ها می گذاشت

  فضا را صدای غم آلود برگی که فرياد می زد

  و برگی که دشنام می داد

    TorbatJam.com ١٣٨ 
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  و برگی که پيغام گنگی به لب داشت

  لبريز می کرد

  و در چشم برگی که خاموش خاموش می سوخت

  نگاهی که نفرين به پاييز می کرد

  دحريق خزان بو

  من از جنگل شعلهها می گذشتم

  همه هستی ام جنگلی شعله ور بود

  که توفان بی رحم اندوه

  به هر سو که می خواست می تاخت

  می کوفت می زد

  به تاراج می برد

  و جانی که چون برگ

  می سوخت می ريخت می مرد

  و جامی سزاوار نفرين که بر سنگ می خورد

  شب از جنگل شعله ها می گذشت

  بود و تاراج بادحريق خزان 

  من آهسته در دود شب رو نهفتم

  و در گوش برگی که خاموش می سوخت گفتم

  مسوز اين چنين گرم در خود مسوز

  مپيچ اين چنين تلخ بر خود مپيچ

  که گر دست بيداد تقدير کور

  ترا می دواند به دنبال باد

  مرا می دواند به دنبال هيچ

  

  زمزمه ای در بهار 

  ر دلبند دو شاخه نرگست ای يا

  چه خوش عطری درين ايوان پرکند

    TorbatJam.com ١٣٩ 
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  اگر صد گونه غم داری چو نرگس 

  به روی زندگی لبخند لبخند 

  گل نارنج و تنگ آب و ماهی 

  صفای آسمان صبحگاهی

  بيا تا عيدی از حافظ بگيريم 

  که از او می ستانی هر چه می خواهی

  سحر ديدم درخت ارغوانی

  کشيده سر به بام خسته جانی

   که فکر ديگرانیبهارت خوش

  سری از بوی گلها مست داری

  کتاب و ساغری در دست داری 

  دلی را هم اگر خشنود کردی 

  به گيتی هرچه شادی هست داری 

  چمن دلکش زمين خرم هوا تر 

  نشستن پای گندم زار خوشتر 

  اميد تازه را درياب و درياب 

  غم ديرينه را بگذار و بگذر 

  

   مسخ 

  نه غار کهف 

  رون نه خواب ق

  چه ميبينم ؟

  به چشم هم زدنی روزگار برگشته است 

  به قول پير سمرقند 

  همه زمانه دگر گشته است 

  چگونه پخنه خاک 

  که ذره ذره آب و هوا و خورشيدش 

    TorbatJam.com ١٤٠ 
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  چو قطره قطره خون در وجود من جاری است 

  چنين به ديده من ناشناس می ايد ؟

  ميان اينهمه مردم ميان اينهمه چشم 

   مطلق رها به غربت

  رها به حيرت محض

  يکی به قصه خود آشنا نمی بينم 

  کسی نگاهم را 

  چون پيشتر نمی خواند 

  کسی زبانم را 

  چون پيشتر نمی داند 

  ز يکديگر همه بيگانه وار می گذريم 

  به يکديگر همه بيگانه وار می نگريم 

  همه زمانه دگر گشته است 

  من آنچه از ديوار 

  به ياد می آرم 

  صنوبرهاست صف صفای 

  بلوغ شعله ور سرخ سبز نسترن است 

  شکفته در نفس تازه سپيده دمان 

  درست گويی جانی به صد هزار دهان 

  نگاه در نگه آفتاب می خندد 

  نه برج آهن و سيمان 

  نه اوج آجر و سنگ 

  که راه بر گذر آفتاب می بندد 

  من آنچه از لبخند 

  به خاطرم ماندهاست 

   بر رخ دوست شکوه کوکبه دوستی است

  صالی عشق دو جان است و اهتزاز دو روح

    TorbatJam.com ١٤١ 
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  نه خون گرفته شياری ز سيلی شمشير 

  نه جای بوسه تير 

  من آنچه از آتش 

  به خاطرم باقی است 

  فروغ مشعل همواره تاب زرتشت است 

  شراب روشن خورشيد و 

   گونه ساقی است 

  سرود حافظ و جوش درون موالنا ست

  خروش فردوسی است 

  جار فجيعی که شعله سيال نه انف

  به لحظه ای بدن صد هزار انسان را 

  بدل کند به زغال 

  همه زمانه دگر گشته است 

  نه آفتاب حقيقت 

  نه پرتو ايمان 

  فروغ راستی از خاک رخت بربسته است 

  آدمی افسوس   و 

  به جای آنکه دلی را ز خاک بردارد 

  به قتل ماه کمر بسته است 

  نه غار کهف 

   قرون چه فاتاده ست ؟نه خواب

  يکی يه پرسش بی پاسخم جواب دهد 

  يکی پيام مرا 

   ازين قلمرو ظلمت به آفتاب دهد 

  که در زمين که اسير سياهکاريهاست 

  و قلب ها دگر از آشتی گريزان است 

  هنوز رهگذری خسته را تواند ديد 

    TorbatJam.com ١٤٢ 



فريدون مشيری                                                                                                         از خاموشی  
 

  که با هزار اميد 

  چراغ در کف 

  در جستجوی انسان است 

  

  برای ماه غمگين نشسته غزلی شکسته 

   گل بود و می شکفت بر امواج آب ماه 

  می بود و مستی آور 

   مثل شراب ماه 

   شبهای الجوردی 

  بر پرنيان ابر 

  همراه الی الی خموش ستاره ها 

  می شد چراغ رهگذر دشت خواب ماه 

  روزی پرنده ای 

  با بال آهنين و نفس های آتشين 

  برخاست از زمين 

  ران را به اهتزاز آورد بالهای گ

  چرخيد بر فراز 

  پرواز کرد تا لب ايوان آفتاب 

  آمد به زير سايه بال عقاب ماه 

  اينک زنی است آنجا 

  عريان و اشکبار 

  غارت شده به بستر آشفته شرمسار 

  غمگين نشسته خسته و خرد و خراب ماه 

  داوودی در شب سپيد هزار پر 

  سر بر نمی کند به سالم ستاره ها 

  د خويش هاله ای از آه بسته است برگر

   تا روی خود نهان کند از آفتاب ماه 

    TorbatJam.com ١٤٣ 



فريدون مشيری                                                                                                         از خاموشی  
 

  از قعر اين غبار 

  من بانگ می زنم 

  کای شبچراغ مهر 

  ما با سياهکاری شب خو نمی کنيم 

  مسپارمان به ظلمت جاويد 

  هرگز زمين مباد 

  از دولت نگاه تو نوميد 

  نوری به ما ببخش 

  اه بر ما دوباره از سر رحمت بتاب م

  

  نه خون نه آب نه آتش 

  چگونه اينهمه باران 

  چگونه اين همه آب 

  که آسمان و زمين را به يکديگر پيوست 

  به خشک سال دل و جان ما نمی فشاند ؟

  نه شد آخر که دست رحمت ابر .چه شد ؟ چگ

   که خار و خاک بيابان خشک را جان داد 

  لهيب تشنگی جاودانه ما را 

  به جرعه ای ننشاند 

  ه هيچ ازين همه خون ن

  که تيغ کينه ز دلهای گرم ريخت به خاک 

  ايمد معجزه ای 

  که ارغوان شکوفان مهربانی را 

  به دشت خاطر غمگين ما بروياند 

  نه هيچ از اينهمه آتش 

  که جاودانه درين خکدان زبانه کشيد 

  اميد آنکه تر و خشک را بسوزاند 

    TorbatJam.com ١٤٤ 
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  بپرس و باز بپرس 

  راز بپرس بپرس و باز ازين قصه د

  بپرس و باز ازين راز جانگداز بپرس

  چه شد چگونه شد آخر که بذر خوبی را 

   نه خون نه آب نه آتش يکی به کار نخورد 

  بگو کزين برهوت غربت ظلمانی

  چگونه بايد راهی به روشنايی برد ؟

  کدام باد دريندشت تخم نفرت کاشت ؟

  کدام دست درين جک زهر نفرين ريخت ؟

  ا می توان گشود و گذشت ؟کدام روزنه ر

  کدام پنجره را می توان شکست و گريخت ؟

  بزرگوارا ابرا به هر بهانه مبار 

  که خشک سال دل و جان غم گرفته ما 

  به خشک سال ديار دگر نمی ماند 

  نه خون نه آب نه آتش 

  مگر زالل سرشک 

  گياه مهری ازين سرزمين بروياند 

  

   شب آنچنان زالل که ميشد ستاره چيد

  دستم به هر ستاره که می خواست می رسيد 

  نه از فراز بام که از پای بوته ها 

  می شد ترا در اينه هرستاره ديد 

  در بی کران دشت 

  در نيمه های شب 

  جز من که با خيال تو می گشنم

  جز من که در کنار تو می سوختم غريب 

  تنها ستاره بود که می سوخت

    TorbatJam.com ١٤٥ 
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  تنها نسيم بود که می گشت 

   

  ت غار

  نارنج های باغ باال را 

  دستی تواندچيد و خواهد چيد 

  چيد آوخ چيد : وز هر طرف فرياد های 

  آسمان پيچيد  خواهد در اين

  آن باغبان خفته روی پرنيان عرش 

  ای نخواهد ديد ؟

  يا پرسيد 

  کو ماه ؟ کو ناهيد؟ کو خورشيد؟ 

  

  بهمن 

  تو در کنار پنجره 

  نشسته ای به ماتم درخت ها 

  شانه های لخت شان خميده زير پای برف که 

  من از ميان قطره های گرم اشک 

  که بر خطوط بی قرار روزنامه می چکد 

  من از فراز کوه های سر سپيد و کوره راه های نا پديد 

  نگاه می کنم به پاره پارههای تن 

  به لخته لخته های خون 

  که خفته در سکوت دره های ژرف 

  ند درختهای خسته گوش می ده

  به ضجه مويه های باد

  که خشم سرخ برف را هوار ميزند 

  من و تو زار می زنيم 

  درون قلب هايمان 

    TorbatJam.com ١٤٦ 
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  به جای حرف 

  

  گلهای پر پر فرياد 

  شبی که پرشده بودم زغصه های غريب 

  به بال جان سفری تا گذشته ها کردم 

  چراغ ديده برافروختم به شعله اشک 

  دل گداخته را جام جان نما کردم 

  زار پله فرا رفتم از حصار زمان ه

  هزار پنجره بر عمر رفته وا کردم

  به شهر خاطره ها چون مسافران غريب 

  گرفتم از همه کس دامن و رها کردم 

  هزار آرزوی ناشکفته سوخته را 

  دوباره يافتم و شرح ماجرا کردم 

  هزار ياد گريزنده در سياهی را 

  دويدم از پی و افتادم و صدا کردم 

   بار عزيزان رفته را از دور هزار

  سالم و بوسه فرستادم و صفا کردم 

  چه های های غريبانه که سردادم 

   چه ناله ها که ز جان وجگر جدا کردم 

  يکی از آن همه يايران رفته بازنگشت

  گره به باد زدم قصه با هوا کردم 

  طنين گمشده ای بود در هياهوی باد 

   به دست مننرسيده آنچه دستو پکردم

  دريغ از آنهمه گلهای پرپر فرياد 

  که گوشواره گوش کر قضا کردم

  همين نصيبم ازين رهگذر که در همه حال 

  ترا که جان مرا سوختی دعا کردم 

    TorbatJam.com ١٤٧ 
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  راه 

   دور يا نزديک راهش می توانی خواند 

  هرچه را آغاز و پايانی است 

  حتی هرچه را آغاز و پايان نيست 

  زندگی راهی است 

  دن تامرگ از بهدنيا آم

  شايد مرگ هم راهی است 

  راهها را کوه ها و دره هايی هست 

  اما هيچ نزهتگاه دشتی نيست 

  هيچ رهرو را مجال سير و گشتی نيست 

  هيچ راه بازگشتی نيست 

  بی کران تا بی کران امواج خاموش زمان جاری است 

  زير پای رهروان خوناب جان جاری است 

  آه 

  نياسودی ای که تن فرسودی و هرگز 

  هيچ ايا يک قدم ديگر توانی راند؟

  هيچ ايا يک نفس ديگر توانی ماند ؟

  نيمه راهی طی شد اما نيمه جانی هست 

  باز بايد رفت تا در تن توانی هست 

  باز بايد رفت 

  راه باريک و افق تاريک 

  دور يا نزديک

  

  پس از غروب 

  يک روز 

  چيزی پس از غروب تواند بود 

    TorbatJam.com ١٤٨ 
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  وقتی نسيم زرد 

  رشيد سرد را خو

  چون برگ خشکی از لب ديوار رانده است 

  وقتی 

  چشمان بی نگاه من از رنگ ابرها 

  فرمان کوچ را 

  تا انزوای مرگ 

  ناديده خوانده است 

  وقتی که قلب من 

  خرد و خراب و خسته 

  از کار مانده است 

  چيزی پس از غروب تواند بود 

  چيزی پس از غروب کجا می رودم ؟

  مپرس 

  خواستم که بدانم هرگز ن

  هرگز نخواستم که بدانم چه می شوم 

  يک ذره 

  يک غبار 

  خکستری رها شده در پهنه جهان 

  در سينه زمين يا اوج کهکشان 

  هر گز نخواستم که بدانم چه می شوم! هيچ مطلق ! يا هيچ 

  اما چه می شوند

  اين صدهزار شعر تر دلنشين که من 

  م  در پرده های حافظه ام گرد کرده ا

  اين صدهزارنغمه شيرين که سالها 

  پرورده ام به جان و به خاطر سپرده ام 

  اين صدهزار خاطره 

    TorbatJam.com ١٤٩ 



فريدون مشيری                                                                                                         از خاموشی  
 

  اين صد هزار ياد 

  اين نکته های رنگين 

  اين قطه های نغز 

  اين بذله ها و نادره ها و لطيفه ها 

  اين ها چه می شوند ؟

  چيزی پس از غروب 

  چيزی پس از غروب من ايا 

  بر باد می روند ؟

  يا هر کجا که ذره ای از جان من به جاست 

  در سنگ در غبار 

  در هيچ هيچ مطلق 

  همراه با من اند ؟

  

  بيا ز سنگ بپرسيم 

   درون اينه ها درپی چه می گردی ؟

   بيا ز سنگ بپرسيم 

   که از حکايت فرجام ما چه می داند 

  بيا ز سنگ بپرسيم 

  زانکه غير از سنگ

   کسی حکايت فرجام را نمی داند

  هميشه از همه نزديک تر به ما سنگ است

  نگاه کن 

  نگاه ها همه سنگ است و قلب ها همه سنگ 

  گيرم گريختی همه عمر ! چه سنگبارانی 

  کجا پناه بری ؟

  خانه خدا سنگ است 

  به قصه های غريبانه ام ببخشاييد 

    TorbatJam.com ١٥٠ 
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  که من که سنگ صبورم

  نه سنگم و نه صبور 

   دلی که می شود از غصه تنگ می ترکد

  چه جای دل که درين خانه سنگ می ترکد

  در آن مقام که خون از گلوی نای چکد

  عجب نباشد اگر بغض چنگ می ترکد

  چنان درنگ به ما چيره شد که سنگ شديم 

  دلم ازين همه سنگ و درنگ می ترکد

  بيا ز سنگ بپرسيم

  که از حکايت فرجام ما چه می داند 

  از آن که عاقبت کار جام با سنگ است 

  يا ز سنگ بپرسيم ب

  نه بی گمان همه در زير سنگ می پوسيم 

  و نامی از ما بر روی سنگ می ماند ؟

  درون اينه ها در پی چه می گردی ؟

  

  راز 

  آب از ديار دريا 

  با مهر مادرانه 

  اهنگ خاک می کرد 

  برگرد خاک می گشت 

  گرد مالل او را 

  از چهره پک می کرد 

  از خکيان ندانم 

  ه می گفت ساحل به او چ

  کان موج نازپرورد 

  سر را به سنگ می زد 

    TorbatJam.com ١٥١ 



فريدون مشيری                                                                                                         از خاموشی  
 

  خود را هلک می کرد 

  

  غزلی در اوج 

  ته بود خيال تو همزبان با من 

  که باز جادوی آن بوی خوش طلوع تو را 

  در آشيانه خاموش من بشارت داد 

  زالل عطر تو پيچيد در فضای اتاق 

  جهان و جان را در بوی گل شناور کرد 

  در آستانه در 

  به روح باران می ماندی 

  ای طراوت محض 

  شکوه رحمت مطلق ز چهره ات می تافت 

  تنها نبينمت : به خنده گفتی 

  غم تو مانده و شب های بی کران با من ؟: گفتم 

  ستاره ای ناگاه 

  تمام شب را يک لحظه نور باران کرد 

  و در سياهی سيال آسمان گم شد 

    توخيره ماندی بر اين طلوع نافرجام

  هزار پرسش در چشم روشن تو شکفت 

  به طعنه گفتم 

  در اين غروب رازی هست 

  به جرم آنکه نگاه تو برنداشته ام 

  ستاره ها ننشينند مهربان با من 

  نشستی آنگه شيرين و مهربان گفتی 

  چرا زمين بخيل 

  نمی تواند ديد 

   ترا گذشته يکروز آسمان با من ؟

    TorbatJam.com ١٥٢ 
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  گذشت چه لحظه ها که در آن حالت غريب 

  همه درخشش خورشيد بود و بخشش ماه 

  همه تاللو رنگين کمان ترنم جان 

  همه ترانه و پرواز و مستی و آواز 

  به هر نفس دلم از سينه بانگ بر می داشت 

  ای کبوتر وحشی بمان بمان با من : که 

  ستاره بود که از آسمان فرو می ريخت 

  شکوفه بود که از شاخه ها رها می شد 

  د که از سنگ ها بيرون ميزد بنفشه بو

  سپيده بود که از برج صبح می تابيد 

  زالل عطر تو بود 

   تو رفته بودی و شب رفته بود و من غمگين 

   در آسمان سحر 

   به جاودانگی آب و خاک و آتش و باد 

   نگاه می کردم 

  نسيم شاخه بی برگ و خشک پيچک را 

  به روی پنجره افکنده بود از ديوار 

  و ساز کند قصه خزان با من که بی ت

  نه آسمان نه درختان نه شب نه پنجره آه کسی نمی دانست 

  که خون و آتش عشق 

  گل هميشه بهاری است 

  جاودان با من 

  

   يک گل بهار نيست 

  يک گل بهار نيست 

  صد گل بهار نيست 

  حتی هزار باغ پر از گل بهار نيست 

    TorbatJam.com ١٥٣ 
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  وقتی 

  پرنده ها همه خونين بال 

   ها همه اشک آلود وقتی ترانه

  وقتی ستاره ها همه خاموشند 

  وقتی که دستها با قلب خون چکان

  در چارسوی گيتی 

  هر جا به استغاثه بلند است 

  آيا کسی طلوع شقايق را 

  در دشت شب گرفته تواند ديد ؟

  وقتی بنفشه های بهاری 

  در چارسوی گيتی 

  بوی غبار وحشت و باروت می دهند 

  ن را ايا کسی صفای بهارا

  هرگز گلی به کام تواند چيد ؟

  وقتی که لوله های بلند توپ 

  در چارسوی گيتی 

  در استتار شاخه و برگ درخت هاست 

  اين قمری غريب 

  روی کدام شاخه بخواند ؟

  وقتی که دشت ها 

  دريای پرتالطم خون است 

  ديگر نسيم زورق زرين صبح را 

  روی کدام برکه براند ؟

  کنون که آدمی 

   هفت گنبد گردون گذشته است از بام

   گردونه زمين را 

  از اوج بنگريم 

    TorbatJam.com ١٥٤ 
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  از اوج بنگريم 

   ذرات دل به دشمنی و ک ينه داده را 

  وزجان و دل به جان و دل هم فتاده را 

  از اوج بنگريم و ببينيم 

  در اين فضای اليتناهی 

  از ذره کمترانيم 

  غرق هزار گونه تباهی 

  از اوج بنگريم و ببينيم 

   چرا به سينه انسان ديگری آخر

  شمشير می زنيم ؟

  ما ذره های پوچ 

  در گير و دار هيچ 

  در روی کوره راه سياهی که انتهاش 

  گودال نيستی است 

  نه تشنه به خون برادرانيم ؟.آخر چگ

  از اوج بنگريم 

  انبوه کشتگان را 

  خيل گرسنگان را 

  انباشته به کشتی بی لنگر زمين 

  هکشان دور سوی کدام ساحل تا ک

  سوغات می بريم ؟

  آيا رهايی بشريت را 

  در چارسوی گيتی 

  در کائنات يک دل اميدوار نيست ؟

  ايا درخت خشک محبت را 

  يک برگ در سبز در همه شاخسار نيست ؟

  دستی برآوريم 

    TorbatJam.com ١٥٥ 
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  باشد کزين گذرگه اندوه بگذريم 

  روزی که آدمی 

  خورشيد دوستی را 

   در قلب خويش يافت 

  ز دل اين شام تار هست راه رهايی ا

  و آنجا که مهربانی لبخند ميزند 

  در يک جوانه نيز شکوفه بهار هست 

  

  ديگری در من 

  پشت اين نقاب خنده 

  پشت اين نگاه شاد 

  چهره خموش مرد ديگری است

  مردديگری که سالهای سال 

  در سکوت و انزوای محض 

  بی اميد بی اميد بی اميد زيسته 

  ن نقاب خنده مرد ديگری که پشت اي

  هر زمان به هر بهانه 

  با تمام قلب خود گريسته 

  مرد ديگری نشسته پشت اين نگاه شاد 

  مرد ديگری که روی شانه های خسته اش 

  کوهی از شکنجههای نارواست 

  مرد خسته ای که دديگان او 

  قصه گوی غصه های بی صداست 

  پشت اين نقاب خنده 

  بانگ تازيانه می رسد به گوش 

  صبر 

  صبر 

    TorbatJam.com ١٥٦ 
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  صبر 

  صبر 

  وز شيارهای سرخ 

  خون تازه می چکد هميشه 

  روی گونه های اين تکيده خموش 

  مرد ديگير نشسته پشت اين نقاب خنده 

  با نگاه غوطه ور ميان اشک 

  با دل فشرده در ميان مشت 

  خنجری شکسته در ميان سينه 

  خنجری نشسته در ميان پشت 

   را کاش می شد اين نگاه غوطه ور ميان اشک

  بر جهان ديگری نثار کرد 

  کاش می شد اين دل فشرده 

  بی بهاتر از تمام سکه های قلب را 

  زير آسمان ديگری قمار کرد 

  کاش می شد از ميان اين ستارگان کور 

  سوی کهکشان ديگری فرار کرد 

  با که گويم اين سخن که درد دگيری است 

  از مصاف خود گريختن 

  وينهمه شرنگ گونه گونه را 

  مثل آب خوش به کام خويش ريختن 

  ای کرانههای جاودانه ناپديد 

  ايم شکسته صبور را 

  در کجا پناه می دهيد ؟

  ای شما که دل به گفته های من سپرده ايد 

  مرددگيری است 

  اين که با شما به گفتگوست 

    TorbatJam.com ١٥٧ 
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  مرد ديگری که شعرهای من 

   بازتاب ناله های نارسای اوست 

  

  اوج 

  ل دروازه های ماه  ای ره گشوده در د

  با توسن گسسته عنان 

  از هزار راه 

  رفتن به اوج قله مريخ و زهره را 

  تدبير می کنی 

  آخر به ما بگو 

  کی قله بلند محبت را 

  تسخير می کنی ؟

  

  همواره تويی

  شب ها که سکوت است و سکوت است و سياهی 

  آوای تو می خواندم از البتناهی 

  آوای تو می آردم از شوق به پرواز 

  شب ها که سکوت است و سکوت است و سياهی 

  امواج نوای تو به من می رسد از دور 

  دريايی و من تشنه مهر تو چو ماهی 

  وين شعله که با هر نفسم می جهد از جان 

  خوش می دهد از گرمی اين شوق گواهی 

  ديدار تو گر صبح ابد هم دهدم دست 

   لذت اين چشم به راهی من سرخوشم از

  ای عشق تو را دارم و دارای جهانم 

  همواره تويی هرچه تو گويی و تو خواهی 

  

    TorbatJam.com ١٥٨ 
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   هفتخوان 

  چه توفان درين باغ بگشودد ست 

   که سرو بلند تناور شکست ؟

  چه شوری در آن جان واال فتاد 

  که آن مرد چون کوه از پا فتاد 

  چه نيرو سر راه بر او گرفت 

  ن چنگ و بازو گرفت ؟که نيرو از آ

  چه خشکی در آن کام آتش فشاند 

  که آن تشنه جان را به آتش کشاند ؟

  چه ابری از آن کوه سر بر کشيد ؟

  که سيمرغ از قله ها پر کشيد 

  چه نيرنگ در کار سهراب رفت ؟

  که با مرگ پيچيد و در خواب رفت 

  چه جادو دل از دست رستم ربود ؟

  ود که بيرون شد از هفتخوانش نب

  خمار کدامين می اش درگرفت ؟

  که از ساقی مرگ ساغر گرفت 

  پدر را ندانم چه بيداد رفت 

  که تيمار فرزندش از ياد رفت 

  

  فرياد 

  مشت می کوبم بر در 

  پنجه می سايم بر پنجره ها 

  من دچار خفقانم خفقان 

  من به تنگ آمده ام از همه چيز

  بگذاريد هواری بزنم 

   ای

    TorbatJam.com ١٥٩ 
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  با شما هستم 

   درها را باز کنيد اين

  من به دنبال فضايی می گردم

  لب بامی 

  سر کوهی دل صحرايی

  که در آنجا نفسی تازه کنم 

  آه 

   می خواهم فرياد بلندی بکشم 

  که صدايم به شما هم برسد 

  من به فرياد همانند کسی

  که نيازی به تنفس دارد 

  مشت می کوبد بر در 

  پنجه می سايد بر پنجره ها 

  محتاجم 

  هموارم را سر خواهم داد من

  چاره درد مرا بايد اين داد کند 

  از شما خفته چند 

  چه کسی می ايد با من فرياد کند ؟

  

  عمر ويران 

  ديوار سقف ديوار 

  ای در حصار حيرت زندانی 

  ای درغبار غربت قربانی 

  ای يادگار حسرت و حيرانی 

  برخيز 

  ای چشمه خسته دوخته بر ديوار 

  بيمار بيزار 

    TorbatJam.com ١٦٠ 
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   رنگ آسمان را تو

  از ياد برده ای 

  از من اگر بپرسی 

  ديری است مرده ای 

  برخيز

  خود را نگاه کن به چه مانی 

  غمگين درين حصار به تصوير 

  ای آتش فسرده 

  ندانی 

  با روح کودکانه شدی پير 

  يک عمر ميز و دفتر و ديوار 

  جان ترا سپرد به ديوان 

  پای ترا فشرد به زنجير 

   برخيز 

   از اين حصار غم آلود بيرون

  جاری است زندگانی جاری است 

  دردا که شوق با تو غريبه است

  دردا که شور از تو فراری است 

  برخيز 

  در مرهم نسيم بياويز 

  هر چند زخم های تو کاری است 

  آه اين شيار ها که پيشانی است 

  خط شکست هاست

  در برج روح تو 

  کزپای بست روی به ويرانی است 

   ها ؟خط شکست

  نه که هر سطرش

    TorbatJam.com ١٦١ 
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   طومار قصه های پريشانی است 

  ای چشم خسته دوخته بر ديوار 

  برخيز و بر جمال طبيعت 

  چشمی مان پنجره وکن 

  همچون کبوتر سبکبال 

  خود را به هر کرانه رها کن 

  از اين سياه قلعه برون ای 

  در آن شرابخانه شنا کن 

  با يادهای کودکی خويش

  وند مهتاب را به شاخه بپي

  خورشيد را به کوچه صدا کن 

  برخيز 

  ای چشم خسته دوخته بر ديوار 

  بيمار 

  بيزاره 

  بيرون ازين حصار غم آلود

  تا يک نفس برای تو باقی است 

  جای به دل گريستنت هست 

  وقت دوباره زيستنت نيست 

  برخيز

  

  هنوز هميشه هرگز 

  هزار سال به سوی تو آمدم 

  افسوس 

  ای اميد محال هنوز دوری دور از من 

  هنوز دوری آه از هميشه دورتری 

  هميشه اما در من کسی نويد دهد 

    TorbatJam.com ١٦٢ 
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  که می رسم به تو 

  شايد هزارسال دگر 

  صدای قلب ترا 

  پشت آن حصار بلند 

  هميشه می شنوم 

  هميشه سوی تو می ايم

  هميشه در راهم

  هميشه می خواهم 

  هميشه با توام ای جان 

  هميشه با من باش 

  هميشه اما 

  هرگز مباش چشم به راه 

  هميشه پای بسی آرزو رسيده به سنگ 

  هميشه خون کسی ريخته است بر درگاه 

  

   ای بهار 

  ای بهار 

  ای بهار 

   ای بهار 

  تو پرنده ات رها 

  بنفشه ات به بار 

  می وزی پر از ترانه 

  می رسی پر از نگار 

  هرکجا رهگذار تست 

  شاخههای ارغوان شکوفه ريز 

   ستاره بارخوشه اقاقيا

  بيدمشک زرفشان 

    TorbatJam.com ١٦٣ 
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  لشکر ترا طاليه دار 

  بوی نرگسی که می کنی نثار 

  برگ تازه ای کهمی دهی به شاخسار 

  چهره تو در فضای کوچه باغ 

  شعر دلنشين روزگار

  آفرين آفريدگار 

  ای طلوع تو 

  در ميان جنگل برهنه 

  چون طلوع سرخ عشق 

  چون طلوع سرخ عشق 

  پشت شاخه کبود انتظار 

   بهار ای

  ای هميشه خاطرات عزيز 

  عاقبت کجا ؟

  کدام دل ؟

  کدام دست ؟

  آشتی دهد من و ترا؟

  تو به هر کرانه گرم رستخيز 

  من خزان جاودانه پشت ميز 

  يک جهان ترانه ام شکسته در گلو 

  شعر بی جوانه ام نشسته روبرو 

  پشت ای ديرچه های بسته 

  می زنم هوار 

  ای بهار ای بهار ای بهار 

  

  اقی س

   کاش می ديدم چيست 

    TorbatJam.com ١٦٤ 
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  آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری است 

  آه وقتی که تو لبخند نگاهت را 

  می تابانی 

  بال مژگان بلندت را 

  می خوابانی 

  آه وقتی که توچشمانت 

  آن جام لبالب از جاندارو را 

  سوی اين شتنه جان سوخته می گردانی 

  موج موسيقی عشق 

  از دلم می گذرد 

  رنگ شراب روح گل

  در تنم می گردد 

   دست ويرانگر شوق 

  پرپرم می کند ای غنچه رنگين پر پر 

  من در آن لحظه که چشم تو به من می نگرد

  برگ خشکيده ايمان را 

   در پنجه باد 

  رقص شيطان خواهش را 

   در آتش سبز 

  نور پنهانی بخشش را 

  در چشمه مهر 

  اهتزاز ابديت را می بينم 

   نگاهت نتوانم نگريست بيش از اين سوی

  اهتزاز ابديت را يارای تماشايم نيست 

  کاش می گفتی چيست 

  آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری است

   

    TorbatJam.com ١٦٥ 
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  دور 

   من پا به پای موکب خورشيد 

  يک روز تا غروب سفر کردم 

  دنيا چه کوچک است 

  وين راه شرق و غرب چه کوتاه 

   تنها دو روز راه ميان زمين و ماه 

  من و تو دور اما 

  آنگونه دور دور که اعجاز عشق نيز 

  ما را به يکديگر نرساند ز هيچ راه 

   !آه

  

  دام 

  نه عقابم نه کبوتر اما 

  چون به جان ايم در غربت خاک 

  بال جادويی شعر 

  بال رويايی عشق 

  می رسانند به افالک مرا 

  اوج ميگيرم اوج 

  می شوم دور ازين مرحله دور 

  ی که در آن می روم سوی جهان

  همه موسيقی جان ست و گل افشانی نور 

  همه گلبانگ سرور 

   تا کجاها برد آن موج طربناک مرا 

  نرده بال و پری بر لب آن بام بلند 

   ياد مرغان گرفتار قفس 

   می کشد باز سوی خاک مرا 

  

    TorbatJam.com ١٦٦ 
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  شکوه رستن 

  چگونه خاک نفس می کشد ؟ بينديشيم 

  چهزمهرير غريبی 

  شکست چهره مهر 

  سرد سينه خاک ف

  شکافت زهره سنگ 

  پرندگان هوا دسته دسته جان دادند 

  گل آوران چمن جاودانه پژمردند 

  در آسمان و زمين هول کرده بود کمين 

  به تنگنای زمان مرگ کرده بود درنگ 

  به سر رسيده بود جهان 

  پاسخی نداشت سپهر 

  دوباره باغ بخندد ؟

  کسی نداشت يقين 

  چه زمهرير غريبی 

  نه خاک نفس می کشد ؟.چگ

  بياموزيم 

  شکوه رستن اينک طلوع فروردين

  گداخت آن همه برف 

  دميد اينهمه گل 

  شکفت اين همه رنگ 

  زمين به ما آموخت 

  ز پيش حادثه بايد که پای پس نکشيم 

  مگر که از خکيم

  نفس کشيد زمين ما چراغ نفس نکشيم ؟
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   شکسته 

  آن سوی صحرا پشت سنگشتان مغرب 

  عله های واپسين می سوخت خورشيد در ش

  وز بازتاب سرخ غمگين درين سوی 

  می سوخت از نو تخت جمشيد 

  من بودم و رويای دور آن شبيخون 

  وان سرخی بيمار گون آرام آرام 

  شد آتش و خون 

  تاريکی و توفان و تاراج 

  پرواز مشعل ها هياهوی سواران 

  موج بلند شعله 

  تا اوج ستون ها 

   کردگان در جنگل دود فرياد ره گم

  دود در آتش ماندگان بی حرف بدرود 

  از هم فروپاشيدن ايوان و تاالر 

  در هم فرو پيچيدن دروازه ديوار 

  بر روی بام و پله در داالن و دهليز 

  بيداد خنجرهای خونريز 

  غوغای جنگ تن به تن بود 

  اوج شکوه شرق گرم سوختن بود 

  د دود سياهش بی امان در چشم من بو

  بر نقش ديواری در آن هنگامه ديدم 

  تنديس پک اورمزد افتاده بر خاک 

  شمشير دست اهريمن 

   کم کم نهيب شعله ها کوتاه می شد 

  شب مثل خکستر فرو می ريخت خاموش 

  در پرتو لرزان مهتاب 

    TorbatJam.com ١٦٨ 
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   سنگ و ستونهای به خاک افتاده از دور 

   اردوی سرببازان خسته 

  نجا  رويح پريشان زمان اينجا و آ

  چون سايه بر بالين مجروحان نشسته 

   بهتی به بغض آميخته 

   در هر گلويی راه بر فرياد بسته 

   چشم جهان ناه 

   تا جاودان بيدار می ماند 

   من بازمی گشتم شکسته 

  

   

  سبکباران ساحل ها

  لب دريا نسيم و آب و آهنگ 

  شکسته ناله های موج بر سنگ 

  مگر دريا دلی داند که ما را 

  ه توفان هاست دراين سينه تنگ چ

  تب و تابی است در موسيقی آب 

  کجا پنهان شده است اين روح بی تاب ؟

  فرازش شوق هستی شور پرواز 

  فرودش غم سکوتش مرگ و مرداب 

  سپردم سينه را بر سينه کوه 

  غريق بهت جنگلهای انبوه

  غروب بيشه زارانم درافکند 

  به جنگلهای بی پايان اندوه 

   گل خورشيد پرپر لب دريا

  به هر موجی پری خونين شناور 

  به کام خويش پيچاندن و بردند 

    TorbatJam.com ١٦٩ 
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  مرا اگر مردابهای سرد باور 

  بخوان اين مرغ مست بيشه دور 

  که ريزد از صدايت شادی و نور 

  قفس تنگ است و دلتنگ است ورنه 

  هزاران نغمه دارم چون تو پرشور 

  لبدريا غريو موج و کولک 

   باد نمنک فروپيچد شب در

  نگاه ماه در آن ابر تاريک 

  نگاه ماهی افتاده بر خاک 

  پريشان است امشب خاطر آب 

  چه راهی می زند آن روح بی تاب ؟

  سبکباران ساحل ها چه دانند 

  شب تاريک و بيم موج و گرداب 

  لب دريا شب از هنکامه لبريز 

  خروش موجها پرهيز پرهيز

  در آن توفان که صد فرياد گم شد 

  ه برمی ايد از وای شباويز چ

  چراغی دور در ساحل شکفته 

  من و دريا دو همراه نخفته 

  همهشب گفت دريا قصه با ماه 

   دريغا حرف من حرف نگفته 

  

   دريا 

  يک سينه بود و اينهمه فرياد 

   می برد بانگ خود را تا برج آسمان 

   می کوفت مشت خود را بر چهره زمان 

  زنجيرخ می گسست 

    TorbatJam.com ١٧٠ 
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  می شکست  ديوار 

   انگار حق خود را می خواست 

  می زد به قلب توفان 

  می افتاد 

  می رفت و خشمگينتر 

  برمی گشت 

  می ماند و سهمگين تر برمی خاست 

  يک سينه بود و اين همه فرياد 

  تنها 

  اما شکوهمند توانا 

  دريا 

  

  نخجير 

  برای کودکان سوگند بايد خورد 

  ن دريا درخت اينجا که روزی موج می زد بال می گسترد چو

  مبارک دم نسيمی بود و پروازی و آوازی 

  فشانده گيسوان رودی 

  گشوده بازوان دشتی 

  چمنزاری و گلگشتی 

  شکوه کشتزاران و بنفشه جو کناران بود 

  خروش آب بود و های و هوی گله 

  غوغای جوانانی که شاد و خوش 

   می افکندند رخت اينجا 

  خت اينجا سالم گرم مشتی مردمان نيک ب

  صفای خاطری عشق و اميدی بود 

  ترنم شيرين عزيزم برگ بيدی بود 

  گل گندم گل گندم نگاه دختر مردم

    TorbatJam.com ١٧١ 
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  چه پيش آمد چه پيش آمد که آن گل های خوبی ناگهان پژمرد ؟

  محبت را و رحمت را مگر دستی شبی دزديد و با خود برد 

  کجا باور کنند آن روزگاران را 

  يد خورد برای کودکان سوگند با

  چه جای چشمهو بيد و چمن راه نفس بسته است

  زمين با آسمان ای داد با پوالد پيوسته است 

  از پری وار پرستو را . دگر در خواب بايد ديد پر

  صفای بيشه زار و سايه بيد لب جو را 

  در انبوه سپيداران چراغ چشمه آهو را 

  به روی دشت ها از دختران پيرهن رنگين هياهو را

   در خواب بايد ديد دگر

  کجا اما تواند خفت اين گم کرده ره در جنگل آهن 

  کجا ايا تواند ناله داد از کدامين دوست يا دشمن ؟

  رهايی را نه دستی می رسد از تو نه پايی می رود از من 

  چو پيکان خورده نخجيری به دام افتاده سخت اينجا 

  

  رنگين کمان گل

  در انتهای عالم 

  رانه دشتی است بی ک

  فروخفته زير برف 

  با آسمان بسته مه آلود 

  با کاج های لرزان آواره در افق 

  با جنگل برهنه 

  با آبگير يخ زده 

  با کلبه های خاموش 

  بی هيچ کورسويی

  بی هيچ های و هويی
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  با خيل زاغهای پريشان 

  خنياگران ظلمت و غربت 

  از چنگ تازيانه بوران گريخته

  پرها گسيخته 

  ی گگ گرسنه با زوزه ها

  در زمهرير برف 

  در پرده های ذهن من از عهد کودکی 

  سرمای سخت بهمن و اسفند 

  اينگونه نقش بسته است 

  اهريمنی

  اماهميشه در پی اسفند 

  هنگامه طلوع بهار است و ايمنی

  شب هر چه تيره تر شود آخر سحرشود 

  اينک شکوه نوروز 

  آن سان که ياد دارمش از سالهای دور 

  ر قرن هاست که در انتظارمشو انگا

  آن سوی دشت خالی اسفند 

  کوهی است شکل کوه دماوند 

  يک شب که مردمان همه خوابند ناگهان 

  از دور دست ها 

  آواز و ساز و هلهله ای می رسد به گوش

  طبل بزرگ رعد 

  بر می کشد خروش 

  شالق سرخ برق 

  خون فسرده در دل ابر فشرده را 

  می آورد به جوش 

  مهربان باران 

    TorbatJam.com ١٧٣ 
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  بوی خوش طراوت و رحمت 

  آن گاه 

   دريای روشنايی در نيلی سپهر 

  معراج شاعرانه پروانگان نور 

   در هاله بزرگ سپيده 

  ظهور مهر 

  گردونه طاليی خورشيد 

  با اسب های سرکش 

  با يالهای افشان 

  با صد هزار نيزه زرين بيدمشک 

  بر روی کوهسار پديدار می شود 

  ديو سپيد برف 

  خواب سهمگينش از 

  بيدار می شود 

  تا دست ميبرد که بجنبد ز جای خويش

  در چنگ آفتاب گرفتار می شود 

  در قله دماوند بر دار می شود 

  آنک بهار 

  کز زير طاق نصرت رنگين کمان 

  چون جان روان به کوچه و بازار می شود 

  دشت بزرگ 

  از نفس تازه نسيم 

  گلزار می شود 

  بار دگر زمانه 

   از شکوفه از عطر

  از بوسه از ترانه 

  وز مهر جاودانه 

    TorbatJam.com ١٧٤ 
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  سرشار می شود 

  

  آوای درون 

  کسی باور نخواهد کرد 

  اما من به چم خويش می بينم 

  کهمردی پيش چشم خلق بی فرياد می ميرد 

  نه بيمار است 

  نه بردار است 

  نه درقلبش فروتابيده شمشيری 

  نه تا پر در ميان سينه اش تيری 

  ر اين مرگ بی فرياد تدبيری کسی را نيست ب

  لبش خندان و دستش گرم 

  نگاهش شاد 

  تو پنداری که دارد خاطری از هر چه غم آزاد 

  اما من به چشم خويش می بينم 

  به آن تندی که آتش می دواند شعله در نيزار 

  به آن تلخی که می سوزد تن ايينه در زنگار 

  دارد از درون خويش می پوسد 

  وده کز طاق و رواقش خشت م يبارد بسان قلعه ای فرس

  فرو می ريزد از هم 

  در سکوت مرگ بی فرياد 

  چنين مرگی که دارد ياد ؟

  کسی ايا نشان از آن تواند داد ؟

  نمی دانم 

  که اين پيچيده با سرسام اين آوار 

  چه می بيند درين جانهای تنگ و تار 

  چه ميبيند درين دلهای ناهموار 

    TorbatJam.com ١٧٥ 
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  وحشت بار چه ميبيند درين شبهای 

  نمی دانم 

  ببينيدش

  لبش خندان و دستش گرم 

  نگاهش شاد 

  نمی بيند کسی اما ماللش را 

  چو شمع تندسوز اشک تا گردن زوالش را 

  فرو پژمردن باغ دالويز خيالش را 

  صدای خشک سر بر خاک سودن های بالش را 

  کسی باور نخواهد کرد 

  

  پس از مرگ بلبل 

  نفس می زند موج 

  د موجنفس می زن

  ساحل نمی گيردش دست 

  پس می زند موج 

  فغانی به فرياد رس می زند موج 

  من آن رانده مانده بی شکيبم

  که راهم به فرياد رس بسته 

  دست فغانم شکسته

  زمين زير پايم تهی می کند جای

  زمان در کنارم عبث می زند موج 

  نه در من غزل می زند بال 

  مه در دل هوس می زند موج 

  رها کن رها کن 

  که اين شعله خرد چندان نپايد 

  يکی برق سوزنده بايد 

    TorbatJam.com ١٧٦ 



فريدون مشيری                                                                                                         از خاموشی  
 

  کزين تنگنا ره گشايد 

  کران تا کران خار و خس م يزند موج 

  گر ايننغمه اين دانه اشک 

  درين خاک روييد و باليد و بشکفت 

  پس از مرگ بلبل ببينيد 

  چه خوش بوی گل در قفس می زند موج 

  

   

  همراه 

   از صبح اين کيست گشوده خوشتر

  پيشانی بی کرانه در من 

  وين چيست که می زند پر و بال 

  همراه غم شبانه در من 

  از شوق کدام گل شکفته ست 

  اين باغ پر از جوانه در من 

  وز شور کدام باده افتد 

  اين گريه بی بهانه در من 

  جادوی کدام نغمه ساز است 

  افروخته اين ترانه در من 

  فرياد هزار بلبل مست 

  وسته کشد زبانه در من پي

  ای همره جاودانه بيدار 

  چون جوش شرابخانه در من 

  تنها تو بخواه تا بماند 

  اين آتش جاودانه در من 
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  فرياد های سوخته 

  من با کدام دل به تماشا نشسته ام 

  آسوده 

  مرگ آب و هوا و نبات را 

  مرگ حيات را ؟

  من با کدام يارا 

  در اين غبار سنگين 

  دهها را خاموش مانده ام ؟مرگ پرن

  در انهدام جنگل 

  در انقراض دريا 

  در قتل عام ماهی

  من با کدام مايه صبوری 

  فرياد برنداشته ام 

  ؟!....ای

  پيکار خير و شر 

  کز بامداد روز نخستين 

  آغاز گشته بود 

  در اين شب بلند به پايان رسيده است 

  خير از زمين به عالم ديگر گريخته ست 

  گرم اوست که هر جا که بگذريم وين خون 

  بر خاک ريخته ست 

  در تنگنای دلهره اينک 

  خاموش و خشمگين به چه کاريم ؟

  فرياد های سوخته مان را 

  در غربت کدام بيابان 

  از سينه های خسته برآريم ؟

  ای آرزوی دور ! ای کودک نيامده 

    TorbatJam.com ١٧٨ 
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  کی چهره می نمايی؟

  ای نور مبهمی که نمی بينمت درست 

   می گشايی ؟کی پرده

  امروز دست گير که فردا 

  از دست رفته است 

  انسان خسته ای که نجاتش به دست تست 

  

  حلول 

  يک شب از دست کسی

  باده ای خواهم خورد 

  که مرا با خود تا آن سوی اسرار جهان خواهد برد 

  با من از هست به بود 

  با من از نور به تاريکی

  از شعله به دود 

  وشیبا من از آوا تا خام

  دورتر شايد تا عمق فراموشی

  راه خواهد پيمود 

  کی از آن سرمستی خواهم رست ؟

  کی به همراهان خواهم پيوست ؟

  من اميدی را در خود 

  بارور ساخته ام 

  تار و پودش را با عشق تو پرداخته ام 

  مثل تابيدن مهری در دل 

  مثل جوشيدن شعری از جان 

  مثل باليدن عطری در گل 

   يافت جريان خواهم

  مست از شوق تو از عمق فراموشی

    TorbatJam.com ١٧٩ 
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  راه خواهم افتاد 

  باز از ريشه به برگ

  باز از بود به هست 

  باز از خاموشی تا فرياد 

  سفر تن را تا خاک تماشا کردی 

  سفر جان را از خاک به افلک ببين

  گر مرا می جويی

  سبزه ها را درياب 

  با درختان بنشين 

  کی ؟ کجا ؟ آه نمی دانم 

  ين ساقی ای کدام

  ای کدامين شب 

  منتظر می مانم 

  

  با تمام اشکهايم

  شرم تان باد ای خداوندان قدرت

  بس کنيد 

  بس کنيد از اينهمه ظلم و قساوت 

  بس کنيد

  ای نگهبانان آزادی 

  نگهداران صلح 

  ای جهان را لطف تان تا قعر دوزخ رهنمون

  سرب داغ است اينکه می باريد بر دلهای مردم سرب داغ 

   خون است ايم که می رانيد بر آن کشتی خودکامگی موج خون موج

  گر نه کوريد و نه کر 

  گر مسلسل هاتان يک لحظه سکت می شوند 

  بشنويد و بنگريد 

    TorbatJam.com ١٨٠ 
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  آزرده است  بشنويد اين وای مادرهای جان 

  کاندرين شبهای وححشت سوگواری می کنند 

  بشنويد اين بانگ فرزندان مادر مردهاست 

  ا هر گوشه زاری می کنند  کز ستم های شم

  بنگريد اين کشتزاران را که مزدوران تان 

  روز و شب با خون مردم آبياری می کنند 

  بنگريد اين خلق عالم را که دندان بر جگر بيدادتان را بردباری ميکنند 

  دست ها از دست تان ای سنگ چشمان بر خداست 

  گر چه می دانم 

  هان است وجدان شماست آنچه بيداری ندارد خواب مرگ بی گنا

  با تمام اشک هايم باز نوميدانه خواهش می کنم 

  بس کنيد 

  بس کنيد 

  فکر مادرهای دلواپس کنيد 

  رحم بر اين غنچه های نازک نورس کنيد 

  بس کنيد 

  

   مسيح بر دار 

  چه می گذشت آنجا 

   که از طلوع سحر 

   به جای موج سپاس از دميدن خورشيد 

  ر آستانه صبح  به جای بانگ نيايش د

  غبار و دود به اوج کبود جاری بود 

  هوای سربی سنگين به سينه ها می ريخت 

  لهيب کوره آهن به شهر می پيچيد 

  چه ميگذشت آنجا 

   که جای نازگل و ساز و باد و رقص درخت 
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  به جای خنده بخت 

  غبار مرگ بر اندام برگ می باريد 

   نسيم سوخته پر می گريخت می افتاد 

   جان می داد  درخت

  کبوتران گريزان در آسمان دانند 

  که حال ماهی در زهرناک رود چه بود 

  که چشم بيد در آن جاری پليد چه ديد 

  که نيک روزی از آدمی چگونه رميد 

  کبوتران دانند 

  چراغ و اينه آب جاودان خاموش 

  نگاه و دست درختان به استغاثه بلند 

  ز نه ماه را دگر آن چهره گشود به نا

  نه مهر را دگر آن روی روشن از لبخند 

  چه ميگذشت آنجا ؟

  چه می گذشت ؟

  نگاهی ازين دريچه به شهر 

  به مرغ و ماهی دريا 

  به کوه و جنگل و دشت 

  تن مسيح طبيعت به چار ميخ ستم 

  سرش به سينه اندوه جاودانی خم 

  

   تنگنا 

  چنان فشرده شب تيره پا که پنداری 

  از می ماند هزار سال بدين حال ب

  به هيچ گوشه ای از چارسوی اين مرداب 

  خروس ايه آرامشی نمی خواند 

  چه انتظار سياهی 
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  سپيده می داند ؟

  

  در ميان برگهای زرد 

   تاب می خورم 

   تاب می خورم 

   می روم به سوی مهر 

   می روم به سوی ماه 

  در کجا به دست کيست 

  بند گاهواره ام ؟

  برگهای زرد 

   برگهای زرد

  روی راهی از ازل کشيده تا ابد 

  مثل چشم های منتظر نگاه ميکنند 

  در نگاهشان چگونه بنگرم 

  چگونه ننگرم ؟

  از ميانشان چگونه بگذرم 

  چگونه نگذرم ؟

  بسته راه چاره ام 

  از درون اينه 

  چهرهای شکسته خسته 

  بانگ می زند که 

  وقت رفتن است 

  چهره ای شکسته خسته 

  دهد از برون جواب می 

  نوبت من است؟

  من در انتظار يک شاياره ام 

  حرفهای خويش را 
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  از تمام مردم جهان نهفته ام 

  با درخت و چاه و چشمه هم نگفته ام 

  مثل قصه شنيده آه 

  نشنود کسی دوباره ام 

  ای که بعد من درون گاهواره ات 

  سالهای سال 

  می روی به سوی مهر 

  می روی به سوی ماه 

  يک درنگ 

  اه يک نگ

  روی راهی از ازل کشيده تا ابد 

  در ميان برگهای زرد 

  می تپد به ياد تو هنوز 

  قلب پاره پاره ام 
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  لحظه ها و احساس
  

 آرزوي پاك
 آه

 دل افروزان شادي
 هديه دوست

 از اوج
 گلبانگ تو

 سرود
 پس از باران

 سكوه روشنايي
 محيط زيست

 دريچه
 از صداي سخن عشق

 هرآه با ما نيست
 بهار خاموش

 اي واي شهريار
 آيا برادرانيم ؟

 شكار
 حرف طرب انگيز

 روح چمن
 قصه شيرين
 چراغ راه

 ابر بي باران
  ، هميشهسحرها

 مثل باران
 تا لب ايوان شما

 بهاري پر از ارغوان
 رازنگهدارترين

 ياد آنار
 عشق
 بي خبر

 هيچ و باد
 ناگهان جوانه مي آند

 قهر
 نوايي تازه

 در آوه هاي اندوه
 دل تنگ

 خوش آمد بهار
 سرود آوه

 حصار
 برف شبانه
 بيهودگي

 سحر
 در بيشه زار يادها
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 ذره اي در نور
 ترنم رنگين
 مدرس معل

 زبان بي زبانان
 لحظه و احساس

 ؟...آيا 
 به ياران نيمه راه

 زبان معيار
 آن سوي مرز بهت و حيرت

 اي جان به لب آمده
 حاصل عشق

 آه ، آن همه خاك
 لبخند سحرخيزان

 ...چگونه 
 زبانم بسته ست... 

 ...اي داد 
 چشمان سخنگو
  اي خفته روزگار
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  آرزوی پاک

  رغابيان شاد پرواز دسته جمعی م

  بر پرنيان آبی روشن 

  در صبح تابناک طاليی

  ک رهايیاای آرزوی پ! آه

  

  عشق

  در پی آن نگاه های بلند 

  حسرتی ماند و 

  آه های بلند

   

  دل افروزان شادی

  نسيم صبح بوی گل پرکند 

  افق دريايی از نور است و لبخند 

  دل افروزان شادی را صال زن 

  سيه کاران غم را در فروبند

  

  هديه دوست 

  گلی را که ديروز 

  به ديدار من هديه آوردی ای دوست 

  دور از رخ نازنين تو 

  امروز پژمرد 

  همه لطف و زيبايی اش را 

  که حسرت به روی تو می خورد و 

  هوش از سر ما به تاراج می برد 

  گرمای شب برد 
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  صفای تو اما گلی پايدار است 

  بهشتی هميشه بهار است 

  ل و جان گل مهر تو در د

  گل بی خزان 

  گل تا که من زنده ام ماندگار است

   

  از اوج 

  باران قصيده واری 

  غمنک 

  آغاز کرده بود 

  می خواند و باز می خواند 

  بغض هزار ساله دردش را 

  انگار ميگشود 

  اندوه زاست زاری خاموش

  ناگفتنی است 

  اين همه غم ؟

  ناشنيدنی است 

  يست پرسيدم اين نوای حزين در عزای ک

  گفتند اگر تو نيز 

  از اوج بنگری

  خواهی هزار بار ازو تلخ تر گريست 

   

  گلبانگ تو 

   ساز تو دهد روح مرا قوت پرواز 

  از حنجره ات 

  پنجره ای سوی خدا باز 

  احساس من و ساز تو 

    TorbatJam.com ١٨٨ 



فريدون مشيری                                                                                               لحظه ها و احساس   
 

  جانهای هم آهنگ 

  حال من و آوای تو ياران هم آواز 

  گلبانگ تو روشنگر جان است بيفروز

  ت پرچم شادی است قول و غزل

  برافراز 

   

  سرود 

  کالم سرود را 

  همانند يک سالح 

  بينديش و آنگه بکاربر 

  که با حرف سربی 

  بر اندام کاغذ 

  توانی نوشت گل 

  و با سرب آتشين 

  بر اندام آدمی

  توانی زدن شرر 

  

  پس از باران 

  گل از طراوت باران صبحدم لبريز 

   هوای باغ و بهار از نسيم و نم لبريز

  صفای روی تو ای ابر مهربان بهار 

  که هست دامنت از رشحه کرم لبريز 

  هزار چلچله در برج صبح می خوانند 

  هنوز گوش شب از بانگ زير و بم لبريز 

  به پای گل چه نشينم درينديار که هست 

  روان خلق ز غوغای بيش و کم لبريز 

  مرا به دشت شقايق مخوان که لبريز است 

    TorbatJam.com ١٨٩ 
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  به لبريز فضای دهر ز خونا

  ببين در ايينه روزگار نقش بال

  که شد ز خون سياووش جام لبريز 

  چگونه درد شکيبايی اش نيازارد 

  دلی که هست به هر جا ز درد و غم لبريز 

   

  شکوه روشنايی

  افق تاريک 

  دنيا تنگ

  نوميدی توان فرساست

  می دانم 

  وليکن ره سپردن در سياهی

  رو به سوی روشنی زيباست 

  می دانی

  به شوق نور در ظلمت قدم بردار 

  به اين غم های جان آزار دل مسپار 

  که مرغان گلستان زاد 

  که سرشارند از آواز آزادی

  نمی دانند هرگز لذت و ذوق رهايی را 

  و رعنايان تن در تورپرورده 

  نمی دانند در پايان تاريکی شکوه روشنايی را 

   

  محيط زيست 

  ود به لطف کارگزاران عهد ظلمت و د

  که از عنايت شان می رسد به گردون آه 

  کبوتران سپيد 

  بدل شوند پياپی به زاغهای سياه 
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  دريچه

  وقتی ستاره نيز 

  سو سوی روزنی به رهايی نيست 

  آن چشم شب نخفته چرا پشت پنجره 

  با آن نگاه غمگين 

  ژرفای آسمان را 

  می کاويد 

  آنگاه بازميگشت 

  نوميد 

  ميگريست 

   

   عشق از صدای سخن

  زمان نمی گذرد عمر ره نميسپرد 

  صدای ساعت شماطه بانگ تکرار است 

  نه شب هست و نه جمعه 

  نه پار و پيرار است 

  جوان و پير کدام است زود و دير کدام است 

  اگر هنوز جوان مانده ای به آن معناست 

  که عشق را به زوايای جان صال زده ای

  مالل پيری اگر ميکشد تو را پيداست 

  ه زير سيلی تکرار ک

  دست و پا زده ای 

  زمان نمی گذرد 

  صدای ساعت شماطه بانگ تکرار است 

  خوشا به حال کسی

  که لحظه لحظه اشت از بانگ عشق سرشار است

    TorbatJam.com ١٩١ 



فريدون مشيری                                                                                               لحظه ها و احساس   
 

   

  هر که با ما نيست 

  گفته می شد هر که با ما نيست با مادشمن است 

   گفتم آری اين سخن فرموده اهريمن است 

  دشمنان هم دوستند اهل معنا اهل دل با 

  ای شما با خلق دشمن ؟ قلبهاتان از آهن است؟

  

  بهار خاموش

  ندانم اين نسيم بال بسته 

  چه خواهد کرد با جان های خسته 

  پرستو می رسد غمگين و خاموش

  دريغ از آن بهاران خجسته 

  

  ای وای شهريار 

  در نيمه های قرن بشر سوزان 

  در انفجار دائم باروت 

  انسان در بوته زار 

  در ازدحام وحشت و سرسام 

  سرگشته و هراسان ميخواند 

  می خواند با صدای حزينش

  می خواست تا صدای خدا را 

  در جانم مردمان بنشاند 

  نامردم سيه دل بدکار را مگر 

  در راه مردمی بکشاند 

  می رفت و با صدای حزينش 

  می خواند 

  در اصل يک درخت کهن آدم 
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  از بهشت 

  و درين پهندشت کشت آورد در زمين 

  ما شاخه درخت خداييم 

  چون برگ و بار ماست ز يک ريشه و تبار 

   هر يک تبر به دست چراييم ؟

  اين آتش ای شگفت 

  در مردم زمانه او در نميگرفت 

  آزرده و شکسته 

  گريان و نا اميد 

  می رفت و با نوای حزيبنش

  می خواند 

  گوش زمين به ناله من نيست آشنا

  سته پر آسمانی ام من طاير شک

  گيرم که آب و دانه دريغم نداشتند

  چون ميکنند با غم بی همزبانی ام 

  دنبال همزبان 

  می گشت 

  اما نه با چراغ 

  نه بر گرد شهر آه 

  با کوله بار اندوه 

  با کوه حرف می زد 

  با کوه 

  حيدر بابا سالم 

  فرزند شاعر تو به سوی تو آمده ست 

  با چشم اشکبار 

   گذاشته عمری است شهريار غم روی غم

  من با تو درد خويش بيان می کنم تو نيز 
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  بر گير اين پيام و از آن قله بلند 

  پرواز ده 

  که در همه آفاق بشنوند 

  ای کاش جغد نيز 

  در اين جهان ننالد 

  از تنگی قفس

  اين جا ولی نه جغد که شيری است دردمند 

  افتاده در کمند 

   دام پيوسته می خروشد در تنگنای

  وز خلق بی مروت بی درد 

  يک ذره مهر و رحم طلب ميکند مدام 

  می رفت و با صادای حزينش

  می خواند 

  و ديگر مزن دم از وطن من 

  وز کيش من مگوی به هر جمع و انجمن 

  بس کن حديث مسلم و ترسا را 

  در چشم من محبت مذهب 

  جهان وطن 

  درکوچه باغ عشق 

  می رفت و با صدای حزينش

  خواند  می 

  گاهی گر از مالل محبت برانمت 

  دوری چنان مکن که به شيون بخوانمت 

  پيوند جان جدا شدنی نيست ماه من 

  تن نيستی که جان دهم و وارهانمت 

  زين پيش گشته اند به گرد غزل بسی 

  اين مايه سوز عشق نبوده است در کسی
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  می رفت 

  تا کرگ نابکار سر راه او گرفت 

  ينشتا ناگهان صدای حز

  اين بغض سالها 

  اين بغض دردهای گران در گلو گرفت 

  در نيمه های قرن بشر سوزان 

  اشک مجسمی بود 

  در چشم روزگار 

  جان مايه محبت و رقت 

  ای وای شهريار 

   

  ايا برادرانيم؟

  جانی شکسته دارم از دوستی گريزان 

  در باورم نگنجد بيداد از عزيزان 

  يزند وايا ستيزه جويان با دشمنان ست

  ايا برادرانيم با يکديگر ستيزان 

  آه آن اميدها کو 

  چون صبح نوشکفته 

  تا حال من ببينند در شام برگ ريزان 

  از جور دوست هرچند از پا افتادگانيم 

  ما را ازين گذرگاه ای عشق بر مخيزان 

   

  شکار 

  در دل خاموش کوه تبر صدا کرد 

  در دل کبکی ترانه خوان شرر افتاد 

  ان از فراز دامنه کوه ناله کن

  در ته خاموش دره 
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  خونجگر افتاد 

  بال و پری چند زد به سينه درافتاد 

  کوه نشينان صدای تير شنيدند

  بال زنان جوجگان گمشده مادر 

  در پی مادر ز آشيانه پريدند 

  ديده گشودنی بی قرار به هر سو 

  در ته خاموش دره وای چه ديدند 

  ز خون کاغذی از برف بود و جوهرب ا

  دست قساوت کشيده نقش و نگاری

  پيکر کبکی جگر شکافته خاموش

  خرمن برفش گرفته تنگ در آغوش

  مشت پری غرق خون فتاده کناری

  پر شد از اشک چشم دختر خورشيد 

  بر خود پيچيد بس که ظلم بشر ديد 

  ديده فرو بست و خشمگين شد و لرزيد 

  چهره خود را ز روی منظر برتافت 

   ز روی دامنه برچيد دامن خود را

  راست شد از پشت سنگ قامت صياد 

  خاطر او بود ازين نشانه زدن شاد 

  کرد از آنجا به سوی صيد خود آهنگ 

  دامنه لغزنده بود و بخ زده و سنگ 

  خنجر برنده بود و سخت چو پوالد 

  بخ زده سنگی نکرد تاب و فروريخت 

  پيش نگاهش دهان دوزخ واشد 

  ته ای آويخت دست به دامان خار بو

  پايش از آن تکيه گاه سست جدا شد 

  بار و تفنگش به قعر دره رها شد 

    TorbatJam.com ١٩٦ 



فريدون مشيری                                                                                               لحظه ها و احساس   
 

  چندان جان کند تا که از ره غاری

  خسته و خونين به حال زار و نزاری 

  يافت از آن ورطه کوره راه فراری

  چند کبوتر فراز دامنه ديدند 

  سايه مردی که جا گذاشته باری

  ر کيسه پر از کبک بود و خون کبوت

  جانی در آن هنوز می زد پر پر 

  شب به جهان پرده ميکشيد سراسر 

  جای به جا الی بوته ها و گون ها 

  سرخی خون بود و چند جوجه تنها 

  در دل شب در سکوت دره و مهتاب 

  پيکر کبکی جگر شکافته خاموش

  خرمن برفش گرفته تنگ در آغوش 

  دور و برش جوجگان بخ زده بی خواب 

  زنند خسته و بی تاب بال و پری می 

  

  حرف طرب انگيز 

  هيچ جز ياد تو رويای دالويزم نيست 

  هيچ جز نام تو حرف طرب انگيزم نيست 

  عشق می ورزم و ی سوزم و فريادم نه 

  دوست می دارم و می خواهم و پرهيزم نيست 

  نور می بينم و می رويم و می بالم شاد 

  شاخه ميگسترم و بيم ز پاييزم نيست 

  يتی دل از مهر لبريزم هست تا به گ

  کار با هستی از دغدغه لبريزم نيست 

  بخت آن را که شبی پک تر از باد سحر 

  با تو ای غنچه نشکفته بياميزم نيست 

    TorbatJam.com ١٩٧ 



فريدون مشيری                                                                                               لحظه ها و احساس   
 

  تو به دادم برس ای عشق که با اين همه شوق 

  چاره جز آنکه به آغوش تو بگريزم نيست 

   

  روح چمن 

  ای دوست چه پرسی تو که 

  سهراب کجا رفت 

  سهراب سپهری شد و سر وقت خدا رفت 

  او نور سحر بود کزين دشت سفر کرد 

  او روح چمن بود که با باد صبا رفت 

  همراه فلق در افق تيره اين شهر 

  تاييد و به آنجا که قدر گفت و قضا 

  رفت 

  ناگاه چو پروانه سبک خيز و سبکبال 

  پيدا شد و چرخی زد و گل گفت و هوا رفت 

  نخ آواز قناری ای جامه شعرت 

  رفتی تو و از باغ و چمن نور و نوا رفت 

   

  قصه شيرين 

  مهرورزان زمانهای کهن 

  هرگز از خويش نگفتند سخن 

  که در آنجا که تويی

  بر نيايد دگر آواز از من 

  ما هم اين رسم کهن را بسپاريم به ياد 

  هر چه ميل دل دوست 

  بپذيريم به جان 

  هر چيز جز مبل دل او

   به بادبسپاريم

    TorbatJam.com ١٩٨ 
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  آه 

  باز اين دل سرگشته من 

  آن قصه شيرين افتاد  ياد 

  بيستون بود و تمنای دو دوست 

  آزمون بود و تماشای دو عشق 

  در زمانی که چو کبک 

  خنده می زد شيرين 

  تيشه می زد فرهاد 

  نه توان گفت به جانبازی فرهاد افسوس 

  نه توان کرد ز بيدردی شيرين فرهاد 

  ن شور برانگيختن است کار شيرين به جها

  عشق در جان کسی ريختن است 

  کار فرهاد برآوردن ميل دل دوست 

  خواه با شاه درافتادن و گستاخ شدن 

  خواه با کوه در آويختن است 

  رمز شيرينی اين قصه کجاست 

  که نه تنها شيرين 

  بی نهايت زيباست 

  آن که آموخت به ما درس محبت می خواست 

  شق کسیجان چراغان کنی از ع

  به اميدش ببری رنج بسی

  تب و تابی بودت هر نفسی

  به وصالی برسی يا نرسی

  سينه بی عشق مباد 

   

  چراغ راه

  شکفته روی اقيانوس شب ماه 

    TorbatJam.com ١٩٩ 
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  نسيمش می نوازد گاه و بی گاه 

  چراغ افروزد راه عاشقان باش

  که من در دشت غم گم کرده ام راه 

   

  ابر بی باران 

  نيست شب غير هلک جان بيداران 

  گلبانگ سپيده بر سپيداران نيست 

   در اين همه ابر قطره ای باران نيست 

  از هيچ طرف صدايی از ياران نيست 

  

  سحرها هميشه 

  دو خورشيد زرد 

  می دميد از بلندای بام 

  بر آن پرده روشن الجورد 

  چو از بام ايوان می افراخت قد 

  چو از الی پيچک می افروخت چشم 

  يافکند هول به گنجشک ها درم

  ز پروانه ها بر می انگيخت گرد 

  سبک مخملی بود هنگام مهر

  گران آتشی بود هنگام خشم 

  هم آهنگ باد 

  به وقت گريز 

  همانند برق 

  به گاه نبرد 

  پلنگی که ناگه فرو می جهيد

  چو آوار از ٍآمان بردرخت 

  کنون پيش پايم فتاده ست زار 

    TorbatJam.com ٢٠٠ 
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  شکسته ست سخت 

   غروب دو خورشيد زردش به حال

  نگاهش گلی زير پای تگرگ 

  تنش گوييا از بلندای بام 

  فروجسته 

  اما نه روی شکار 

  که درکام مرگ

  سحرها هنوز 

  سحرها هميشه 

  دو خورشيد زرد 

  بر آن پرده الجورد 

   

  مثل باران 

  من نميگويم در عين عالم 

  گرم پو تابنده هستی بخش 

  چون خورشيد باش 

  ن تا توانی پک روشن مثل بارا

  مثل مرواريد باش

  

  تا لب ايوان شما 

  نرسد دست تمنا چون به دامان شما 

  می توان چشم دلی دوخت به ايوان شما 

  از دلم تا لب ايوان شما راهی نيست 

  نيمه جانی است درين فاصله قربان شما

  

  بهاری پر از ارغوان 

  تو را دارم ای گل جهان با من است 

    TorbatJam.com ٢٠١ 



فريدون مشيری                                                                                               لحظه ها و احساس   
 

  ت تو تا با منی جان جان با من اس

  چو می تابد از دور پيشانی ات 

  کران تا کران آسمان با من است 

  چو خندان به سوی من ايی به مهر 

  بهاری پر از ارغوان با من است 

  کنار تو هر لحظه گويم به خويش

  که خوشبختی بی کران با من است 

  روانم بياسايد از هر غمی

  چو بينم که مهرت روان با من است 

   روزگار چه غم دارم از تلخی

  شکرخنده آن دهان با من است 

  

  راز نگهدارترين 

  و با روح من از روز ازل يارترين 

   کودک شعر مرا مهر تو غمخوارترين 

  گر يکی هست سزاوار پرستش به خدا 

  تو سزاوارترينی تو سزاوارترين

  عطر نام تو که در پرده جان پيچيده ست 

  سينه را ساخته از ياد تو سرشارترين 

   روشنگر ايام مه آلوده عمر ای تو

  بی تماشای تو روز و شب من تارترين 

  در گذرگاه نگاه تو گرفتارانند 

  من به سرپنجه مهر تو گرفتارترين 

  می توان با دل تو حرف غمی گفت و شنيد 

  گر بود چون دل من رازنگهدارترين 
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  ياد و کنار 

  روزهايی که بی تو می گذرد 

   هاش  گرچه با ياد توست ثانيه

  آرزو باز ميکشد فرياد 

  در کنار تو می گذشت ايکاش

  

  عشق 

  عشق هرجا رو کند آنجا خوش است 

  گر به دريا افکند دريا خوش است 

  گر بسوزاند در آتش دلکش است 

  ای خوشا آن دل که در اين آتش است 

  تا بينی عشق را ايينه وار 

  آتشی از جان خاموشت برآر 

  گر هر چه می خواهی به دنيا ن

  دشمنی از خود نداری سخت تر 

  عشق پيروزت کند بر خويشتن 

  عشق آتش می زند در ما و من 

  عشق را درياب و خود را واگذار 

  تا بيابی جان نو خورشيدوار 

  عشق هستی زا و روح افزا بود 

  هر چه فرمان می دهد زيبا بود 

   

  بی خبر 

  يادش به خير 

  عهد جوانی 

  که تا سحر 

  تم با ماه می نشس
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   از خواب بی خبر 

  کنون که می دمد سحر از سوی خاوران

  بينم شبم گذشته 

  ز مهتاب بی خبر 

  اين سان که خواب غفلتم از راه می برد 

  ترسم که بگذرد ز سرم آب بی خبر 

   

  هيچ و باد 

  هيچ و باد است جهان 

  گفتی و باور کردی

  کاش يک روز به اندازه هيچ

  غم بيهوده نمی خوردی

  کاش يک لحظه به سرمستی باد 

  شاد و آزاد به سر می بردی

  

  ناگهان جوانه ميکند 

  اين درخت بارور که سالهاست 

  بی هوا و نور مانده است 

  بازوان هر طرف گشوده اش 

  از نوازش پرندگان مهربان 

  وزنوای دلپذيرشان 

  دورمانده است 

  آه اينک از نسيم تازه تبسمی

  ناگهان جوانه ميکند 

  يان اين جوانه ها از م

  جان او چو مرغکی ترانه خوان 

  سر برون ز آشيانه ميکند 
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  در چنين فضای دلپذير 

  دل هوای شعر عاشقانه می کند 

   

  قهر 

  در آمد از در 

  بيگانه وار سنگين تلخ 

  نگاه منجمدش 

  به راستای افق مات در هوا می ماند 

  نگاه منجمدش را به من نمی تاباند 

  ا سياه پوشيده عزای عشق کهن ر

  رخش همان سمن شير ماه نوشيده 

  نگاه منجمدش خالی از نوازش و نور 

  نگاه منجمدش کور 

  از غبار غرور 

  هزار صحرا از شهر آشنايی دور 

  نگاه منجمدش 

  همين نه بر رخم از ِآتی دری نگشود 

  که پرس و جوی دو نا آشنا در آن گم بود 

  نگاه منجدش را نگاه می کردم 

  ين همه سردی به خويش می پيچيد تنم از

  دلم ازين همه بيگانگی فروپاشيد 

  نگاه منجمدش را نگاه ميکردم 

  نه آن همه پيوند را ز خاطر برد ؟.چگ

  چگونه آن همه احساس را به هيچ شمرد 

  چگونه آن همه خورشيد را به خاک سپرد 

   درين نگاه 

  درين منجمد درين بی درد 
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  سنگ آورد مگر چه بود که پای مرا به 

  مگر چه بود که روح مرا پريشان کرد 

  به خويش می گفتم 

   چگونه م يبرد از راه يک نگاه تو را 

  چگونه دل به کسانی سپرده ای که به قهر 

   رها کنند و بسوزند بی گناه تو را 

  نگاه منجمدش را نگاه می کردم 

  چگونه صاحب اين چهره سنگدل بوده ست 

  دلم به ناله در آمد که 

  ای صبور ملول 

  درون سينه اينان نه دل 

  که گل بوده است 

   

  نوای تازه 

  شنيدم مصرعی شيوا که شيرين بود مضمونش 

  منم مجنون آن ليال که صد ليالست مجنونش 

  به خود گفتم تو هم مجنون يک ليالی زيبايی 

  که جان داروی عمر توست در لبهای ميگونش 

  خواهیبر آر از سينه جان شعر شورانگيز دل

  مگر آن ماه را سازی بدين افسانه افسونش 

  نوايی تازه از ساز محبت در جهان سرکن

  کزين آوا بياسايی ز گردش های گردونش

  به مهر آهنگ او روز و شبت را رنگ ديگر زن 

  که خود آگاهی از نيرنگ دوران و شبيخونش

  ز عشق آغاز کن تا نقش گردون را بگردانی

  دون را دگرگونشکه تنها عشق سازد نقش گر

  به مهر آويز و جان را روشنايی ده که اين ايين 
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  همه شادی است فرمانش همه ياری است قانونش

  غم عشق تو را نازم چنان در سينه رخت افکند 

  که غمهای دگر را کرد ازين خانه بيرونش

  غرور حسنش از ره می برد ای دل صبوری کن 

  به خود بازآورد بار دگر شعر فريدونش

   

  ر کوه های اندوه د

  از دره های حيرت 

  در کوههای اندوه 

  با بغض سنگی ام 

  خاموش می گذشتم 

  با هر چه درد در جگرم بود 

  فرياد می کشيدم 

  محمود 

  گفتم که از غريو من اينک

  بر سقف رود می درد اين چادر کبود 

  گفتم لهيب سرکش اين بانگ دردنک 

  اين صخره های سر به فلک برکشيده را 

  ی افکند به خاک م

  اما غريو من 

  از پشت بغض سنگی من ره برون نبرد 

  يک سنگريزه نيز

  از جا تکان نخورد 

  اما آوار درد بود که می آمد 

  از قله ها و دامنه ها بر سرم فرود 

  از دره های حيرت 

  در کوه های اندوه 
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  با بغض سنگی ام

  تاريک می گذشتم 

  گفتم که چشمهای من 

  شکاين چشمه های خ

  روشن کند دوباره مرا با زالل اشک 

  جاری کند دوباره مرا پا به پای رود 

  ديوار بهت من 

   اما 

  راهی به روی موج سرکشم نمی گشود 

  از دره های حيرت 

  درکوههای اندوه با بغض سنگی ام 

  می رفتم و به زمزمه می گفتم 

  يک سيب يک ترنج نبودی 

  که گويمت 

  را ربود دستی شبانه آمد و ناگه تو 

  ای جنگل عضيم محبت 

  محمود 

  از دره های حيرت 

  در کوههای اندوه 

  آهسته خسته بسته شکسته 

  می رفتم و به زمزمه می گفتم 

  سرگشته ای که هيچ نياسود 

  پوينده ای که هيچ نفرسود 

  تا هر زمان که در ره آزاد زيستن

  پيوند دوستی گامی توان نهاد 

  حرفی توان نوشت 

  رود شعری توان س
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فريدون مشيری                                                                                               لحظه ها و احساس   
 

  با قلب مهربانش

  با قامت بلندش 

  با روح استوارش 

  همواره در کنار تو خواهد بود 

   محمود 

   

  دل تنگ 

  سر خود را مزن اينگونه به سنگ 

  دل ديوانه تنها دل تنگ 

  منشين در پس اين بهت گران 

  مدران جامه جان را مدران 

  مکن ای خسته درين بغض درنگ 

  دل ديوانه تنها دلتنگ

  ن سنگدالن قدر دل و سنگ يکی است پيش اي

  قيل و قال زغن و بانگ شباهنگ يکی است

  ديدی آن را که تو خواندی به جهان يارترين 

  سينه را ساختی از عشقش سرشارترين 

  آنکه می گفت منم بهر تو غمخوارترين 

  چه دآلزارترين شد چه دآلزارترين 

  نه همين سردی و بيگانگی از حد گذراند 

   غمت اينگونه نشاند نه همين در

  با تو چون دشمن دارد سر جنگ 

  دل ديوانه تنها دل تنگ 

  ناله از درد مکن 

  آتشی را که در آن زيسته ای سرد مکن 

  با غمش باز بمان 

  سرخ رو با ش ازين عشق و سرافراز بمان 
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  راه عشق است که همواره شود از خون رنگ 

  دل ديوانه تنها دل تنگ

   

  خوش آمد بهار

  آمد بهار خوش 

  گل از شاخه تابيد خورشيد وار 

   چو آغوش نوروزر پيروز بخت 

  گشوده رخ و بازوان درخت 

  گل افشانی ارغوان 

  نويد اميد است در باغ جان 

   که هرگز نماند به جای 

  زمستان اهريمنی

  بهاران فرا ميرسد 

   پرستيدنی

  سراسر همه مژده ايمنی

  درين صبح فرخنده تابنک 

  دم زند جان خاک که از زندگی 

  بيا با دل و جان پک 

  همه لحظه ها را به شادی سپار 

  نوايی هم آهنگ ياران برآر 

  خوش آمد بهار 

   

  سرود کوه 

  بسوی کوه 

  بسوی قله های باشکوه 

  بسوی آبی سپهر 

  به راه زر نشان مهر 
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  چو آرزوی ما 

  هوا 

  خوش است و پک 

  به روی قله ها 

  تن از غبار تيرگی رها 

  چو جان تازه بر بلند خاک برآ 

  هميشه بر فراز 

  هميشه سرافراز 

   

  حصار 

  بيرون شدن نداند 

  اين رهرو غريب 

  ازاين حصار سربی 

  اين تنگه غروب 

  

   با ياد دل که اينه ای بود 

  ايينه چون شکست 

  قابی سياه و خالی 

  از او به جای ماند 

  با ياد دل که اينه ای بود 

  در خود گريستم 

   چگونه درين قاب زيستم بی اينه

  

  برف شبانه 

   بی صدا شب تا سحر

  ياران خود را خواند و گرد آورد 

  جا به جا 
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  در راه ها 

  بر شاخه ها 

  بر بام گسترد 

  صبحگاهان 

  شهر سرتا پا سياه از تيرگی های گنهکاران

  ناگهان چون نوعروسی در پرندين پوشش پک سپيد تازه 

  سر بر کرد 

  های نورانی استشهر اينک دست نيرو

  در پس اين چهره تابنده 

  اما 

  باطنی تاريک دودآلود ظلمانی است 

  گر بخواهد خويشتن را زين پليدی هم بپيرايد 

  همتی بی حرف همچون برف می بايد 

   

  بيهودگی 

  امروز را به باد سپردم 

  امشب کنار پنجره بيدار مانده ام 

  دانم که بامداد 

  ورد امروز ديگری را با خود می آ

  تا من دوباره آن را 

  بسپارمش به باد 

  

  سحر

  بهترين لحظه های روز و شبم 

  لحظه های شکفتن سحر است 

  که سياهی شکسته پا به گريز 

  روشنايی گشوده بال و پر است 
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  در بيشه زار يادها 

  شب بود و ابر تيره و هنگامه باد 

  ناگاه برگ زرد ماه از شاخه افتاد 

   امواج اوهام من ماندم و تاريکی و

  در جنگل ياد 

  آسيمه سر در بيشه زاران می دويدم 

  فرياد ها بر می کشيدم 

   درد عجيبی چنگ زن درتار و پودم 

  من ماه خود را 

  گم کرده بودم 

  از پيش من صفهای انبوه درختان می گذشتند 

  بی ماه من اين ها چه زشتند 

  ايا شما آن ماه زيبا را نديديد

  چيديد ايا شما او را نپ

  نکاه ديدم فوج اشباح 

  دست کسی را می کشند از دور با زور 

  پيش من آورند و گفتند 

  اعريمن است اين 

  خودکامه باد 

  ديوانه مستی که نفرين ها بر او باد 

  ماه شما را 

  اين سنگدل از شاخه چيده ست 

  او را همه شب تا سحر در بر کشيده ست 

  آنگاه تا اعماق جنگل پر کشيده ست 

  من دستهايم را به سوی آن سيه چنگال بردم 

  شايد گلويش را فشردم 
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  چيزی دگر يادم نمی ايد ازين بيش

  از خشم يا افسوس کم کم رفتم از خويش

  در بيشه زار يادها تنهای تنها 

  افتاده بودم ياد در دست 

  در آسمان صبحدم ماه 

  می رفت سرمست 

   

  ذره ای در نور 

  يی بود  گل نگاه تو در کار دلربا

  فضای خانه پر از عطر آشنايی بود 

  به رقص آمده بودم چو ذره ای در نور 

  ز شوق و شور

  که پرواز در رهايی بود 

  چه جای گل که تو لبخند می زدی با مهر 

  چه جای عمر که خواب خوش طاليی بود 

  هزار بوسه به سوی خدا فرستادم 

  از آنکه ديدن تو قسمت خدايی بود 

  نيای من جدا شده بود شب از کرانه د

  که هر چه بود تو بودی و روشنايی بود 

   

  ترنم رنگين 

  يک کهکشان شکوفه گيالس 

  نقشی کشيده بود بر آن نيلگون پرند 

  شعری نوشته بود بر آن آبی بلند 

  موسيقی بهار 

  چون موجی از لطافت شادی نشاط نور 

  در صحنه فضا مترنم بود 
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  تاالر دره راه 

  نه می پيمود تا انتهای دام

  هر ذره وجود من از شور و حال مست 

  بر روی اين ترنم رنگين 

  آغوش می گشود 

  ارديبهشت و دره دربند 

  تا هر کجا بود مسير نگاه گل 

  بام و هوا درخت زمين سبزه راه گل 

  تا بی کران طراوت 

  تا دلبخواه گل 

  با اين که دست مهر طبيعت ز شاخسار 

  گل می کند نثار 

   خزان زده روح اين ديار در پهنه

  يک لب خنده بازنبينم درين بهار 

  يک ديده بی سرشک نيابی به رهگذر 

  ايا من اين بهشت گل و نور و نغمه را 

  ناديده بگذرم 

  يک کهکشان شکوفه گيالس را دريغ 

  بايد ز پشت پرده ای از اشک بنگرم 

   

  درس معلم 

  در کالس روزگار 

  درسهای گونه گونه هست 

  ست يافتن به آب و نان درس د

  درس زيستن کنار اين و آن 

  درس مهر 

  درس قهر 
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  درس آشنا شدن 

  درس با س رشک غم ز هم جدا شدن 

  در کنار اين معلمان و درسها 

  در کنار نمره های صفر و نمره های بيست 

  يک معلم بزرگ نيز 

  در تمام لحظه ها تمام عمر 

  در کالس هست و در کالس نيست 

  مرگ : نام اوست 

  و آنچه را که درس می دهد 

  زندگی است 

   

  زبان بی زبانان 

  غنچه با لبخند 

  می گويد تماشايم کنيد 

  گل بتابد چهره همچون چلچراغ 

  يک نظر در روی زيبايم کنيد 

  سرو ناز 

  سرخوش و طناز 

  می بالد به خويش

  گوشه چشمی به بااليم کنيد 

  باد نجوا می کند در گوش برگ 

   گلی دارم کنار چتر بيد سر در آغوش

  راه دوری نيست پيدايم کنيد 

  آب گويد 

  زاری ام را بشنويد 

  گوش بر آوای غمهايم کنيد 

  پشت پرده باغ اما 

    TorbatJam.com ٢١٦ 



فريدون مشيری                                                                                               لحظه ها و احساس   
 

   در هراس 

  باز پاييز است و در راهند آن دژخيم و داس 

  سنگ ها هم حرفهايی می زنند 

  گوش کن 

  خاموش خا گويا ترند 

  از در و ديوار می بارد سخن 

  ا کجا دريابد آن را جان من ت

  در خموشی های من فرياد هاست 

  آن که دريابد چه می گويم کجاست 

  آشنايی با زبان بی زبانان چو ما 

  دشوار نيست 

  چشم و گوشی هست مردم را دريغ 

  گوش ها هشيار نه 

  چشم ها بيدار نيست 

   

  لحظه ها و احساس 

  تنها 

  غنگين 

  نشسته با ماه 

  انگاه  در خلوت سکت شب

  اشکی به رخم دويد ناگاه 

  روی تو شکفت در سرشکم 

  ديدم که هنوز عاشقم آه 

   

  آيا ؟

  ای طفل بی گناه که راحت نبوده ای 

  بيست و چهار ساعت ازين بيست و چار سال 
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  گيرم که پير گردی و در تنگنای دهر 

  با مردم زمانه بسازی هزار سال 

  آيا ميان اين همه اندوه و درد و رنج 

  رگز تفاوتی کند امسال و پارسال ؟ه

  

  به ياران نيمه راه 

  کجايی ای رفيق نيمه راهم 

  که من در چاه شبهای سياهم 

  نمی بخشد کسی جز غم پناهم 

  نه تنها از تو نالم کز خدا هم 

  

  زبان معيار 

  با هر زبان که من بتوانم

  شعری به دلفريبی ناز نگاه تو 

  شيرين و دلنشين 

  بسرايم 

  ز ناب را و آن نغ

  مثل تيسم تو 

  که شعر نوازش است 

  روزی هزار بار بخوانم 

  آنگاه 

  پيش رخت زبان بگشايم

   

  آن سوی مرز بهت و حيرت 

  با برق اشکی در نگاه روشن خويش

  ما را گذر می داد در احساس آهو 

  ما را خبر می داد از بيداد صياد 
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  من اين ميان مجذوب شور و حالت او 

  از راز هر نفش 

  با ما سخن گفت و ما 

  زنجيريان برج افسوس 

  در ما نظر می کرد و ما

  سرگشتگان شهر جادو 

  می راندمان رندانه از آن پرده سرخ

  ويرانه جنگ 

  رنگين به خون بی گناهان 

  می خواند مان مستانه 

  با آرامش مهر 

  در آبی صبح صفاهان 

  می بردمان از کوچه باغ دور تاريخ 

   همراه خيل دادخواهان

  يکراست تا دربار کوروش شاه شاهان

  شهنامه را در نقش هايی جاودانی

  از نو شنيديم

  محمود را در پيشگاه شاعر توس

  بر تخت ديديم 

  در هر قدم جانهای ما شيداتر از پيش

  در قلم احساس او نازکتر از مو 

  از تار و پود نقش ها 

  موسيقی رنگ

  می زد به تار و پود ما چنگ 

   انگار تاالر می رقصيد

  بر روی بال اين همه آواو آهنگ 

  گفتم که اين رسام مانی است 
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   آورده نقشی تازه همچون نقش ارژنگ 

  آن سوی مرز بهت و حيرت 

  ما مات از پا می نشستيم 

  در پيش آن اعجوبه ذوق و ظرافت 

  می شکستبم 

  مبهوت آن همت هنر احساس نيرو 

  رسام بود و حاصل انديشه او 

  گامه های رنگ و تصوير بيرون ازين هن

  پيوند تار و پود جان ها پيشه او 

  دنبال اين صياد دلها 

  همراه آهو

  ما 

  با زبان بی زبانی

  آفرين گو 

   

  ای جان به لب آمده 

  ای چشم ز گريه سرخ خواب از تو گريخت 

  ای جان به لب آمده از تو گريخت 

  با غم سر کن که شادی از کوی تو رفت 

  تاب از تو گريخت با شب بنشين که آف

  

  حاصل عشق 

  يک لحظه نشد خيالم آزاد از تو 

  يک روز نگشت خاطرم شاد از تو 

  دانی که ز عشق تو چه شد خاصل من 

  يک جان و هزار گونه فرياد از تو 
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  آه آن همه خاک 

  بر خاک چه نرم می خرامی ای مرد 

  آن گونه که بر کفش تو ننشيند گرد 

  ه درد فردا که جهان کنيم بدرود ب

  آه آن همه خاک را چه می خواهد کرد 

  

  لبخند سحرخيزان

  باران همه شب سرشک غم ريزان است 

  شب مضطرب از وای شباويزان است 

  چيزی به سحر نمانده برخيز که صبح 

  در مطلع لبخند سحرخيزان است 

  

  چگونه 

  گفتم دل را به پند درمان کنمش 

  جان را به کمند سر به فرمان کنمش 

  عله چگونه از دلم سر نکشد اين ش

  وين شوق چگونه از تو پنهان کنمش 

  

  زبانم بسته است 

  عشق تو به تار و پود جانم بسته است 

  بی روی تو درهای جهانم بسته است 

  از دست تو خواهم که برآرم فرياد 

  در پيش نگاه تو زبانم بسته است 

  

  ای داد 

  ای داد دوباره کار دل مشکل شد 

  دل غافل شد نتوان ز حال 

    TorbatJam.com ٢٢١ 



فريدون مشيری                                                                                               لحظه ها و احساس   
 

  عشقی که به چند خون دل حاصل شد 

  پامال سبکسران سنگين دل شد 

   

  چشمان سخنگو 

  از بس که غصه تو قصه در گوشم کرد 

  غمهای زمانه را فراموشم کرد 

  يک سينه سخن به درگهن آوردم 

  چشمان سخنگوی تو خاموشم کرد 

  

  ای خفته روزگار 

  روی چمن از شکوفه ها رنگين شد 

  اقاقيا هوا سنگين شد وز عطر 

  در نغمه هر چلچله پيغامی هست 

  کای خفته روزگار فروردين شد 
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