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 آنا 

 و باغ از نفس گرم بهار  خندد یم صبح

 خواب    شکند مسنر یم مژه و  د یگشایم

 تابش گرم   نیآسمان تافته در برکه و ز 

 افرسده آب  نهی در س ختهیآتش انگ

ز نهفته  و ازو ست آفتاب از پس الیر

 کوه    نهی برآورده رس از س هی   ن ی   آتش 

 جوشنده به تاب  آتش   نیاز آید یمصبح 

 گونه شکوه    گلشعله   نیاز  د ی  گیم باغ 

 که من مانده ام از خواب به دور  ست  ی ر ی آه د

   شیخو  شهیاند مانده در بسیر و دل بسته به 

م و هر نفس از ت  فکر  شهی مانده در بسیر

   شیخو   شهیزنم بر رس خود تا بکنم ر یم

   آشونر  ایلیمن؟ عشق خ شهیاند ستی چ

 و خواب   یدار یبه بست گرفته  میکه به بازو 

   بیرخ به فر  دل  فتهیبه من ش  د ینمایم

 ز تن خسته من طاقت و تاب   د یربایم

 که ز دور   ایلیآنچه من دارم ازو هست خ

 خاطر من   آینه برتافته در  چهر 
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 آورد به چنگ    شی همچو مهتاب که نتوان

 من و در بر من  یدور از دست تمنا

 دوم از خانه برون  یم کنم جامه به تن یم

   شی خو   وانهیاو با دل د  روم در ن  یم

 باز   میآیم گردم و یم آن گم شده  ن  

   شیخسته و کوفته از گردش روزانه خو 

 راه   ابد یم و در چشم نآید یمخواب  

   ال یخ یسو  کی طرف اشک رهش بسته و   کی

 درد    نشنوم ناله خود را دگر از مسنر 

 که زبانم شده الل    ا یآه گوشم شده کر  

   ی   دوخته بر بسیر من سحرآمها چشم

   اهیس یچو جادو ست خواب بر سقف نشسته

 شوم آرام آرام  یم ته  ش یآه از خو 

 چو آه   نهی نفس خسته ام از س  زد یگر یم

 زنم از شوق که: آنا آنا یم بانگ بر 

 پرم از خواب گشاده آغوشیمناگهان 

 افتد سست  یمباز دو دست من و   شود یم

 است و خموش  اهیبه جز شب که س ستی کس ن  چیه
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  رساب

  ار ی  یدر جست و جو  دمیبه رس دو  یعمر 

س به وصل او   آرزو نبود   می جز دسیر

 را به باد   وانهیهوس دل د ن ای در دادم  

 جست و جو نبود   نیا

 ناشناس   ار یآن   هر سو شتافتم ن  

  ستمیز شوق خنده زدم گه گر  گایه

 قرارنر گونه   نیآنکه خود بدانم از  نر 

 ستم ی ک  مشتاق

 گفت   دهی و د  ا یشکست چون گل رو  ن  رو

 نهفت رو یمکه ز من   یاست آن پر  نیا

 نتافت   ایچهره   نیخوش يافتم که خوش تر از 

 در خواب آرزو  

 دربدر  شیخو   ن   د یسو مرا کش هر 

 پرست من   با یز   دهیخوش پسند د  نیا

  قرار نر دل مشتاق  نای  یشد رهنما

 بگرفت دست من  

   ننشانام و نر گم شده نر   یو آن آرزو 

 نمود یم من جلوه  ده یدر دورگاه د
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 دواند  یم مرا مست   الیخ یدر واد

 ربود  یم  شیوز خو 

 دل تشنه مرا  فتیفر یماز دور 

 و لرزان چو آب بود   زد چون بحر موج یم 

 رفتم با شور و التهاب  شی وانگه که پ

 رساب بود   دمید

 جست و جو هنوز   نای  من که از پس  چارهیب

 کو؟   ار یکه    دا یدل ش نای  از من نالد یم

  ب؟یفر  دهد کو آن که جاودانه مرا یم 

 بنما کجاست او
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 آشنا  نگاه

 که چون چشمه آرزو  مز چش 

 رباست پر آشوب و افسونگر و دل 

 ز دور   نگایه آید  من  یبه سو 

 که با جان من آشناست    نگایه

 که بر پشت برق نگاه    ن  تو گو

   د یامواج شوق و ام دهینشان

 گرفت    دل مرده جان   نای که باز 

   د یو در خون تپ  د یگرد   مهیرسآس

   میسبک بال تر از نس  نگایه

 پرور و دل فروز و جان شبخروان

 برآرد ز خاکسیر عشق من  

ار   که گرم است و روشن هنوز  یرسر

 نغمه جوشد هماغوش ناز  ک ی

  انیر فسون چشم راز آشدر آن پ  

 در آن دو چشم ست نهفته ن  تو گو

 خاموش رسگشتگان   ینواها

 که نتوانم آن را شناخت ماز چش 

 نگاه   آید  فرستاده  میبه سو 
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 ست قر یکه آن نغمه موس  ن  تو گو

   رگاه یاز دست که خاموش مانده 

  ست؟ ی ک  گانهی ار بی نای از آن دور 

 من بنگرد   یده در رو یکه دزد

 و رسد   ی   غمگ یی   چو مهتاب پا

 زرد چمن بنگرد    یکه بر رو 

 ز دور   نگایه آید  من  یبه سو 

 که چون چشمه آرزوست مز چش 

  شناکیاند ، شی نهم پیمقدم 

 چشم اوست نیا نم؟ی بیم چه  ا یخدا
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 در لبخند او 

 از مقابل من دوش   آمد و یم  دمید

 نهاده بر لب پرنوش   تلخ   خنده

 یی   زده چون ماهتاب آخر پا غم

   ی   انگمن نگاه غم  ی بر رو  دوخته

 گذشته بسته دل و هوش    الیمن به خ

 آرام   ا ی ماه درخشنده بود و در 

 و ابهام   ساحل مرداب در خموشر 

   ا یشکفت چون گل رو یمشب ز طرب 

   ا یدر  نهیعکس رخ مه در آبگ

 که واژگون شده در جام   چون رخ ساقر 

 معبود   شسته عابد و ن او به بر من 

 آلود  مدوخته بر چشم من دو چشم غ

 گذشت بر رس مرداب یم زورق ما 

 روشن مهتاب   هیسا ر یچهره او ز 

 غم بود   لذت اندوه بود و مسنر 

 رس به رس دوش من نهاده و دل شاد  

 کرد و زلفش از نفس باد  یم زمزمه 

   ی   گذشت نرم و هوس خیمبر لب من 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

9 
 

   ی   دل انگهای بوسهبه   نیی  ش یمچون 

 داد  یم  ربود و سمنر یم هوش مرا 

   ابی  و چون شکوفه س بود مست طرب 

 زد آن گل شاداب یم بر رخ من خنده 

 و صفا بود   د یخنده او جلوه ام

 راحت جان بود عشق بود وفا بود  

 تابنشست در دل نر یملذت غم 

 آمد از مقابل من دوش  یم و  دمید

 نهاده بر لب پر نوش  خنده تلخ  

 آه کز آن خنده آشکار شکفتم  

 بنگر رفتم دگر ز دست تو رفتم  

 ناله فرو ماند در پس لب خاموش  

   یی   غم زده چون ماهتاب آخر پا

  ی   من نگاه غم انگ ی دوخته بر رو 

   ستی و صفا ن  د یدر خنده اش ام گر ید

  ستی ن  فا و  ست ی عشق ن ستی راحت جان ن

   ز ینغز و دالو  ستی خنده ن نای  گر ید

 شنوم باز  یمو  الینگرم در خیم

 دهد به گوش من آواز یم رود و یم

 بنگر رفتم دگر ز دست تو رفتم 
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 تاب  شب

 روشن مهتاب خوابناک  هیسا ر یدر ز 

 خسته و خموش    در دامن سکوت شنر 

 به راه    یشاعر  گذرد آهسته گام یم

 مدهوش   دهیمست و رم

 آشنا    یوار یمقابل د ستد یایم

 اری  ی از دل هر ذره بو  آید  آنجا که 

 تپد  یمدل خسته  نهی س یتنگنا در 

  قرار نر مشتاق و 

 نگرد ماه شب نورد  یم شهی از پشت ش

 مست ناز  ده یآنجا بر آن نگار خواب

 و جمال   ن  بایهمه ز  این هاشگی در پ

 برد نماز یممه 

 گشاده بال    ال یدنبال ماهتاب خ

 رود به درون اتاق او  یمآهسته 

 محو و مست   ار یمن مانده همچنان پس دو 

 اق او یاز اشت 

   د یام  ه یو آن ما ی گشته بر و   هی  مه خ

 به خواب رفته در آن خوابگاه ناز   نیی  ش
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  قرار نر و  شانیزلف تابدار پر  ای و 

 عشقباز   اد یاز 

 بر آب   یلوفر یچو ن  دهیدر بسیر آرم

   میس  یهاماهتاب بر او سوده  دهیپاش

 لغزد پرند بر تن او همچو برگ گل 

   میاز جنبش نس 

 رنگ    م یسروشن مهتاب  هیافتاده سا

 چون پر و بال فرشتگان  د ینرم و سپ 

 انیپرن ر یعاج که برجسته تابناک از ز  یبرآن دو گو 

  میساق که با بوسه نس  مگونهیس آن

 دامنش   ی   لغزيده همچو برگ گل از چ

 مست ناز   دهیچیزلف که پهای هیو آن سا

 بر گرد گردنش  

  د یسپ  شان  ی آن زلف تاب خورده به پ

   الیخ  آینه در  د یام هیچون سا

مناک که تاب  همچو ماه   دهیو آن چهر رسر

 در هاله ملل  

 چشم   ر یدرهم مژگان که ز های هیآن سا

   شیبه خواب رفته هماغوش راز خو   ی   غمگ

 او   بیفر  ا یرو  دهیو آن چشم آرم
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   شی در خواب ناز خو 

 مدهوش   دهیرم  الیو خ قرار نر مانده  من

 ها  مست هوس گرفته از آن ماه بوس

  تا آن زمان که آورد از صبح آگه

 ها  بانگ خروس 

  یو دلداده شاعر  دهیدمد سپ یمبر 

 رود  یم از گردش شبانه خود خسته 

  ایه یرنگ ساو نر  دهیاو پر  لدنبا

 رودیمآهسته 
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  اهیس شب

  ستیمهر دامن زربفت و خون گر   د یبرچ

 بخت   اهیچشم افق به ماتم روز س

 مرغ شب   دهیوز هول خون چو کودک ترس

 بر درخت    د ینال

 برفشاند و کلغان خسته  هیشب سا

 تشنه کام  دند یدور رس یهابال از راه 

   د یفرو خز   ایهیو س د یرنگ شفق پر 

 بام  های از گوشه

 تاب   و  چی من در شکنجه تب و جانم به پ

 پرآبم عکس جمال اوست  دهیدر د

 جهد ز چشمه جوشان مغز من  یمبر 

 دوست   ال یهر دم خ

 دل  های رانیچون ماهتاب بر رس و 

  د یکوبد در جامه سپ   یمستانه پا

 خنده او در دل خراب   یصدا چد یپ

   د یلرزد تنم چو ب

 او های مطرب از کجاست؟ که از نغمه نیا

  ختی درد ر  لیبر خانه خراب دلم س
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 زند؟  یمکه بر تار   ستی دست ک زخمه نیا

   ختیتار دلم گس 

 مرگ جگر سوز و دل خراش یچون وا

   ی   ناله وداع غم انگ چون

 و جانگزاست  

 مرغ حق    اد یاندوهناک و شوم چو فر 

 نغمه عزاست   نیا

 عشق مرده را   نغمه عزاست که من نیا

 کنم  یمبرم و خاک یم امشب به گور 

 چکد از چشم آرزو  یموز اشک غم که 

 کنمیم رخ پاک 
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 روز   مرگ

   د یکش یم رفت آفتاب و به دنبال یم

 جان  مهی دامن ز دست کشته خود روز ن

 خون فشان  غ یفتاده روز از آن ت ی   خون 

  د یخز یم ار ی  و ن   د یتپ یمدر خاک 

  ست؟ی اشک و آه چ نای  آفتاب که:  د یخند

 خوش باش روز غمزده هنگام رفیر  است  

   وناست؟یچه ش  نایچون من بخند خرم و خوش 

   ستی شکوه ن یدگر جا میرو یم ما هر دو 

 پادشاه نور   ای روز خسته که:  د ینال

   از آن توست نه از آن من: بل یشاد

 رهگذر   نیاز  میرو یم ما هر دو 

 روم به گور یم به حجله و من  یرو یم تو  ویل
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 خواهم از تو بشنوم  یم

 من   یخواهمت رسود بت بذله گو یم

 من  ی لبش شکفت گل آرزو  یرو 

 آفتاب خت یآسمان و فرور  د یخند

 باران روشن   دمیام هدیدر د 

   پرتو افکن   نیاز  یاشک شاد د یجوش

  د یبخش 
 

 به گل گلشن شباب  تازگ

 خواهمت شنفتم و پنداشتم که اوست  یم

 پنداشتم که مژده آن صبح روشن است  

 پنداشتم که نغمه گم گشته من است  

 پنداشتم که شاهد گمنام آرزوست 

   د یام ن  باز ز الال ب یخواب فر 

 ساخت   انهیمن آش ش یدر چشم آزما

 هوس نواخت  ی واباز ن  د یام ینا

  د یبوسه دل خواهشم تپ  یز برااباز 

 رسود   نایت شنفتم و دنبال خواهمیم

   ال یرفتم به آسمان فروزنده خ

 ره شکسته بال   نیچو بازگشتم از  دمید

 بود  بینغمه آه نغمه ساز فر  نیا
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 خواهمت بگو و دگرباره ام بسوز یم

   شی خو  ی   در شعله فريب دم دلنش 

 ش یخو  نیآفر  بیشک د ی م امنک  تا نو 

 حرستم هنوز   نیتو هم بگو که در  یآر 

 فسانه ناگفته تو را   نایانیپا

 شکوفه نشکفته تو را   نای  نگی  ن

 دانم و هنوز ز افسون آرزو  یم

   د یام بندهیدر دامن رساب فر 

   د ی جام ناپد نای  مسنر   یدر جست و جو 

 دلربا بگو ای خواهم از تو بشنوم یم
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 گمشده    عشق

  میزلف تو با بوسه نس  ی آن شب که بو 

 گذاشت یم مهتاب  نهی مستانه رس به س

 نهفت  یم لبت رنگ   یکه رو   ایبا خنده 

 مژگان چه ناز داشت   هیسا ر یچشم تو ز 

   د ی در باغ دل شکفت گل تازه ام

  ختی کز چشمه نگاه تو باران مهر ر 

 زلف تو در باغ جان من   یبو   د یچیپ

   ختیگل گر   یو و با ب المیپروانه شد خ

 شب  اهیز چشم س د یچکیم آنجا که 

   ی   سحر اشک واپس  د یبر گونه سپ  

اب شفق بر جب  و   روز  ی   ز پرتو رسر

 ی   خندان آتش  مسنر   شود یمگل 

 شکفت گل زرد آفتاب یم که   آنگاه

 کبود    اچهیدر  نهیآبگ یبر رو 

 بوسه پروانگان باد  های وز لرزه 

 شکفته بود   برگ و باز گل نو   ختیر یم

پوش  یم آنجا که  ار سیر   
 غنود چمی 

 آفتاب   نیدر بسیر شکوفه زر 
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 وز چنگ باد و بوسه پروانگان مست 

 و تاب    چیبه پ  سو ی امان کوه بود چو گد

 مست و رسگران  ی   نش آنجا که مهر کوه 

 گرفت از ره شب دامن نگاه یمبر 

 شکفت یم نازک مهتاب  انیدر پرن

 شب از دل استخر شامگاه   لوفر ین

 ها  رسشک ستاره  د یچکیم که آنجا  

 گل شتاب آسمان   لگونیبر چهر ن

 شبنم لغزنده شهاب    یجو  در جست و 

 به رخسار گل زبان  د یکش یم مهتاب 

و خ   ال یدر پرتو نگاه خوشت شیر

 راه بهشت گم شده آرزو گرفت  

 که دنبال آرزوست   د یام هیچون سا

 بال و پر زد و دنبال او گرفت  ی   دل ن

 آوخ! که در نگاه تو آن نشو خند مهر  

د د یچون کو کب سحر بدرخش   و جان سی 

 من   د یشد ستاره بخت سپ  خاموش

 ام فرسد   نهی غم زده در س د یوز نوام

 برگشتم از تو هم که در آن چشم خودپسند  

  ستینز  شیر ی ب یمآن مهر دلنواز د
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 من   د یامبرگشتم و درون دل نر 

 ست یگر تو یم   اد یبر گور عشق گم شده  
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 نگاه تو  آواز 

 شنوم آناست  یم

 چشم تو در گوش من   قر یموس

 موج نگاه تو هم آواز ناز  

 چو مهتاب در آغوش من   ختیر 

 شنوم در نگه گرم توست  یم

   د یگم شده گلبانگ بهشت ام

 همه گشتم من و دلخواه من  نیا

   د یآرمیم در نگه گرم تو 

 زمزمه شعر نگاه تو را  

 شنوم با دل و جان آشناست  یم

 حافظ است   غزل اشک زالل 

 نواست    نغمه مرغان بهشنر 

 شنوم در نگه گرم توست یم

   ی   انش یآن شاهد رو  نغمه

 کشد یم باز ز گلبانگ تو رس 

   ی   آتش  یآرزو  نای شعله

 است  اتر یچشم تو گو  قر یموس

 از لب پر ناله و آواز من   
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   د یشن  وه که تو هم گر بتوان  

 نگه نغمه رسا راز من  نیز 
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 سوز آشنا 

  داستی پنهان کنم؟ عشق است و پ چرا 

 آشفته اندوه نگاهم   نیدر 

 چشم فسون بار  ای  خواهمیم تو را 

 گاهم  ر ینهان از د  یسوز یمکه 

 رسد؟  خاموشر  نیاز  خوایه یمچه 

   دم یلرزد امیم زبان بگشا که 

 م بر لب توست  قرار نر نگاه 

   دمینو های ی به شاد  بخشر یمکه 

 دلم تنگ است و چشم حرستم باز 

 در شب تارم برافروز   چرایع  

 به جان آمد دل از ناز نگاهت  

 سکوت آشناسوز  نای  ز یفرو ر 
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 رنگ  اندوه

 رنگ تو   چشم وحشر  ز یاما گر  یرو یم

 آرام نتواند نهفت اندوه نر  نای راز 

 به گوش خسته ام   چد یپیم خاموش و  یرو یم

 تاب تو گفت  نر  هایلبآنچه با من لرزش  

  ستی آرام چاندوه نر  نای دلدار  ای ستی چ

مگیم کز نگاهت   ؟ ی   تراود نازدار و رسر

  بار اندوه   ایلرزد دلم از ناله یم آه 

 حزين؟   د یگر یمدر چشمت که  مار یب نای ستی ک

 رنگ و مست    ا یآرا گل مهتاب رو چون خزان

   بیناشک شکوفد در نگاهت راز عشقر یم

 اندوه رنگ   وحشر های هیسا انیوز م

   بیدل فر  ن  به چشمت آرزو   د یز یر یم خنده 

 آسمان در صبح نمناک بهار  یچون صفا

 پنهان دوش    هیتراود از نگاهت گر یم

 آهنگ سامان سوخته   ز یچشم گر  ای  یآر 

 دوش؟ از من وامپوش   یگشته بود  انیبر چه گر 

   اهیچشم س ای  آه ؟یگشته بود  انیبر چه گر 

 ماند دل خوش باورم  یمباز  دنیاز تپ 
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 آن اشک نهان   د یشا د یشا نکهای در گمان

 آورم اد یات  نهی س  یبود در خلوت رسا
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  نگاه  نوش

   چشمه نوشر واشد ز باز 

 همچو باران زالل ناز و نگاه  

 داد   باز در جام جان من رس 

 دلخواه   ایهمچو مهتاب باده 

   برد نگهیم ازم از دست ب

اب مسنر   نگیھ  بخش   چون رسر

 گلب    یکه همچو بو   چه نگایه

 در مشام جانم پخش   شود یم

 گل    ه ی  نوشمت چو شیم آه 

 نگاه نازآلود   ای؟ سنر ی چ

   ی   گلب شهد آگ   تو گلنر 

انر 
اب گل پالود    تو رسر  رسر

انر 
 چشم   الهیکز آن پ  چه رسر

   ز یهمچو لغزاب ساغر لیر 

 چکد خوش به کام تشنه من  یم

   ی   آتش افروز و آرزو انگ

 دگر که هنوز   ای  مانهی آه پ

 یم
 

 جگرم   گدازد ز تشنک
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انر 
   ی   تو؟ وه چه شورانگ  چه رسر

 تو را و تشنه ترم  دمیرس کش 
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 گنگ   درد 

   میخواهم بگو یم دانم چه م ن

 ست زبانم در دهان باز بسته

 در تنگ قفس باز است و افسوس  

 ست که بال مرغ آوازم شکسته

   میخواهم بگو یم دانم چه م ن

 گدازد  یم در استخوانم مغ

 آشنا رنگ    ناشناش الیخ

 نوازد  یم سوزدم گه یم  گیھ

 وهم   نای  جوشد یم در خاطرم  گه

 انبوه   یهام غ یی   از رنگ آم

 خون روان است  یکه در رگهام جا

 اندوه   ی   زهرآگ  یدارو  هیس

 گرم و خون آلود و پردرد    فغان  

 تنگ   نهی در س دمیچیپیم فرو 

 گنگ    وانهید  ک ی اد یچو فر 

 بر سنگ   دهیکوبد رس شور یمکه 

 تلخ و شور از چشمه دل  رسشک 

 جوشد شب و روز یم نهی نهان در س
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   زد ی که ر   یچنان مار گرفتار 

ن  جگر سوز   شی خشمش از ن گرسر

 آشفته آهنگ ایهیسا شانیپر 

 و گمراه  جیتراود گیممغزم  از 

 مات و مدهوش    یگردروح خواب چو 

 سامان به ره افتد شبانگاه  که نر 

 خونبار ست ی ام درد نهی درون س

   میگلو   د ی  گیم  هیکه همچون گر 

 آلود   هیگر   یآفته دردمغ

 م یخواهم بگو یم دانم چه م ن
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 اندوه 

 حزن آلود   ایو غم زده با زمزمه  خسته

 خزد از بام کبود  یم شب فرو 

 نمناک میتازه بند آمده باران و نس 

 تراود ز دل رسد شبانگاه خموش  یم

   اهیشمع افرسده ماه از پس آن ابر س

 رسد    تابد از اندویهیم و خندد یم گاه 

 غم زده چون خنده درد  ایخنده

 رنگ و تباه  خسته و نر  تابشر 

 نرگ   هیکه در آن موج زند سا  چون نگایه

 درختان خموش   رانیسوزناک از دل و 

 وش  نغمه آشفته به گ  ک یرسد گاه  یم

 موهوم  ن  نا نهی گم شده از س  اینغمه

 
 

 آواره و شوم   بانک

 کشد مرغ شباهنگ خروش  یم

  اهی انبوه و س هیسا ک یرود ابر و یم

 خزد از گوشه بام  یم نرم و خاموش فرو 

 در آن اخیر لرزنده که گاه  ست ی آه درد

 نهان  ده یاز د شود یم زند و یم کورسو 
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 شام    هی  نفس ت  بیوز نه

 کشد مرغ شباهنگ فغان یم

 مرغ شباهنگ خموش   ای آه 

 ن بانگ و خروش  ای  بس کن

 ناله پرسوز و گداز   نای بشکن

 ناز   هیناله که آن ما نای بشکن

 به خواب  ست تازه رفته

 مرغک اندوه پرست   ای  یآر 

 شور و شتاب   نای  بس کن

 است  مار یزمزمه او ب نای  بس کن
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 سنگ چشم او  بر 

 بود آتشگاه عشق من    یکه روز   یبر رس گور 

 روشن و خوش تاب   ن  آرزو  بیوز له

 افراشتیمشعله 

   دهیپوش یاز خاکسیر  نکیو 

 چشم نتوان داشت   جز خموشر  یکز و 

 چکد اشک نگاهم تلخ  یم

   ی   در آن جام زهرآگ ی   چکد اشک نگاهم نیم

نگ بوسه لیر   است   ز یکز رسر

 خواند مرا هر دم که  یم تازه  وز فسون  

 است   ی   چه پره نای آ باز 

 گور رسد چشم او    بیوز نه

 ست  فرو مرده ی دیکاندر آن هر گونه ام

 نهم  یم  اپس و  یپا

 پرشور  ایبوسه  از یننر 

 رقصد در آن لبخند  یم تازه  نر ـــیکز فر 

 دلبند   ایاز خنده  از یننر 

 جوشد در آن آواز یم تازه  کز فسون  

 چکد اشک نگاهم باز  یم
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 بود آتشگاه عشق من    یکه روز   یبر رس گور 

 ست  ده یاز خاکسیر اندوه پوش نکیو 

 حاصل خموش آباد نر  نای انیدر م

 فرجام  شام نر  نای  هی  در سکوت چ

 چکد اشک نگاهم بر مزار دل  یم

 قصه درد مرا با سنگ چشم او   د یرسایم

 کاندر دلم زد چنگ م با غ

 تار و پود   ختیام بگس  پلس هسنر  وز 

 بدرود    مشیگو یم رود یم

   ی   ملل انگ یی   وز نگاه خسته و پژمرده چون مهتاب پا

  رانی و   گل  میگذارم بر مزار آرزوهایم

 ز ی آو اد یگم شده آن عشق   د یآن ام ادگار ی
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 افتاد   پرده

 پرده افتاد 

 خاموش   صحنه

 مانده مدهوش   ی   آسمان و زم 

 چون مه و دود  ها رنگ ها نقش

 رفته برباد  

 مانده در پرده گوش  

   اد یرقص خاموش فر 

 پرده افتاد  

 صحنه خاموش  

   نگ ی  رنگ و ن نایوز شگفنر 

 بسته بر لب   خ یخنده 

 در چشم   دهیخشک هیگر 

 پرده افتاد  

 صحنه خاموش  

   شی و آن نما

 شگفت  خوانر   بندهیکه همچون فر 

 گرفت   انیبرد پا م از من ه لد

 من   و 
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 صحنه بودم   نای  مات گر ی باز که 

 چو مرد فسون گشته خواب بند 

  د یکه چشم از شکست فسون برگشا

 را   شیر  یخو  افتمیتماشاگران  یبه جا

 شگفتا! که را بخت آن داده اند  

 که چون من  

 باشد؟    شی خو  یتماشاگر باز 

 گونه چون من    نای وز 

 تراشد  

 را   شیر  یدل خو  بیفر 

 که آخر رگ جان خراشد؟  

 گرفت    انیو پا  افتاد پرده   بل

 درنگ  شب نر  نای  یفسونکار 

 و من در شگفت  

 که چون کودکان 

 خواب افسانه رنگ؟  نای  بخندم بر 

   ش یدر نهفت دل تنگ خو  ا یو 

 رسگذشت؟ نای  بر اندوه  میبگر 
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 آزاد

 در مهتاب   دهیخواب یدخیر 

 بر آب    یلوفر یچون گل ن

  ند ی بیم خواب 

 است دلدارش   مار یکه ب  د یبن یم خواب 

   مارشی از چشم ب بیشک ا یرو  هیس نیو 

   ند یچیمباز 

 خسته دل در دامن مهتاب  ند ی نش یم

 بر آب   چون شکسته بادبان زورقر 

 با خود   شهیکند اندیم

 به آزارش؟    دمیاز چه کوش

   رمگ   رسکشر  مان  یوز پش 

  دارش یدرخشد در نگاه چشم بیم

   گر یروز د

 ماند به راه او  یم باز چون دلداده 

   دارش یتابد ز دیم یرو 

 از نگاه او   زد یگر یم

 کوشد به آزارش یمباز 
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   ی  شبگ

 که من   یپنجره بگشا  نای گر ید

 شب تنگ   نای  ستوه آمدم از  به

 من خوانده خروس   هیکه در خانه همساست  رگایه ید

 وين شب تلخ عبوس  

 درنگ   ی فشارد به دلم پایم

   اهیشام س نای  که من در دل ست  رگایه ید

 و خموش  دار یپنجره ب نای پشت

 مانده ام چشم به راه  

 همه چشم و همه گوش  

 نرم  آید یمکه    ز یمست آن بانگ دالو 

 سوزد گرم  یم شب تاب که  محو آن اخیر 

 بازد رنگ  یم که   ی  پرده شبگ نای مات

 که صبح    یپنجره بگشا نای  یآر 

 پرده تار  نای  درخشد پسیم

 سحر بانگ خروس   ی   رسد از دل خونیم

د زنگ فسوس  یم ام  آینه وز رخ   سیر

ار    بوسه مهر که در چشم من افشانده رسر

 رنگ  ختهیخنده روز که با اشک من آم
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 فردا   یا

 پر شور   متیستایم خوانم و یم

 رنگ  ا یرو  ب یپرده دل فر  یا

 گلگون    دهیسپ  ای  بوسمتیم

   نگی  ننر  د یام ای  فردا  یا

   میپو یم تو   که من نر ست  ی ر ید

 کنم آوخ  یم هر سو که نگاه 

 غرق است در اشک و خون نگاه من  

 روم برپاست  یم  شی هر گام که پ

 خون فشان به راه من    هی   رس ن

 برگشت راه نر  گانهیوين راه  

   د یهمره ام میسی  یم ره 

   درد آگاه ز رنج و آشنا با 

 افتد  یم مرد اگر به خاک  کی

 او صد مرد   یبه جا  د ی   خیمبر 

 ماند م است که کاروان ن  نیا

   کیشب تار  نای ز درون یآر 

 رانم یم تو  یفردا من سو  یا

 تازم یم  ستی رنج است و درنگ ن
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 دانم  یم  ستی مرگ است و شکست ن

   کار یپاین است  آبسیر  فتح م

   کینزد دهیسپ  ای دانمت یم

 افروز   انچشمه تابناک ج یا

 شب شوم بخت بدفرجام   نای کز 

 وز ی  شکفته و پ ن  آیمبر 

  وز 
 

 خندان    آمدن تو زندگ

 و بر لب تو صد لبخند   ن  آیم

   د یو در دل تو صد ام ن  آیم

 ها  ی و از فروغ شاد ن  آیم

   د ی تابنده به دامن تو صد خورش

 وز بهر تو بازگشته صد آغوش  

 فردا   ای  گرم توست   نهی در س

 غم فرسود   یدهایدرمان ام

 فردا   ای  در دامن پاک توست 

 خون آلود  های شکنجه  انیپا

 نگ ی  ننر  د یام ای فردا  یا
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 نو  مهرگان

ان را بال    مییبگشا  کفیر

 شعله بر رس کوه   م یبفروز 

 شادمانه رسود   م ییبرسا

 با هزار گونه شكوه    ی   چن  نیو 

   میرو  شباز ی مهرگان را به پ

 ها و تاب پرچم  چیرقص خوش پ

ان سپ  ر یز     د یپرواز کفیر

 گام سپهر   دهیآرم یشاد

   د ینو شکفته خورش خنده

   ند یگو یم مهرگان را درود 

 گرم هر کار مست هر پندار 

 هر سوگند   ام یهمره هر پ

 در دل هر نگاه هر آواز  

 هر لبخند   ی هر بوسه رو  یتو 

   م ییبرسا

 مهرگان خوش باد
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  د ید

   ی   کودک من کودک مسک

 تو   یاز برا

 کور    ن  دردها

   د یپایمچشم 

 دور   هایسالانتظار  بیدر شک

 من   نجا اینک یو 

   شی خو  یبا تلش طاقت رنج آزما

 تو   یبرا  میپایمچشم 

 خندان را    یفردا یشاد

 ن یی  کودک من کودک ش
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  د یخورش دخی  

 در نهفت پرده شب  

   د یدخیر خورش

 بافد  یم نرم 

 را   ن  دامن رقاصه صبح طل

   ش یخو  اه یوز نگاه س

   ش یمرغ مرگ اند د یرسایم

 ست چهره پرداز سحر مرده 

 ست افرسده  د ی چشمه خورش

 دواند در رگ شب  یم

  نایخون رسد 
 
 ب شوم  رس  ف

   د یوز نهفت پرده شب دخیر خورش 

 بافد  یمهمچنان آهسته 

 را  ن  صبح طل اصهدامن رق
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 صلح 

 گهواره    جنبش

  ن  نغمه الال

   ی  چشمه ش زش یر 

 به لب غنچه تر  

 پر پر پروانه 

 گنجشک    کیج کیج

 تابش چشم شناخت  

 تپش خواهش گنگ  

   ب ینگه شوق و شک

 بوسه عشق و شتاب  

   د یسپ  هایگلخنده دلکش  

 به رس زلف عروس  

 گهواره ن جنبش  

 ... ن  غمه الالن
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  د یشا

   د ییدر بگشا

   د یار یشوع ب

   د یعود بسوز 

 از رخ مهتاب  د یزن کسو یپرده به  

   د یشا

   دهیاز غبار راه رس نیا

 گم شده باشد  ی   همنش  یآن سفر 
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  غروب

   ی  پ  درخنر 

 شکسته خشک تنها گم  

 نشسته در سکوت وهمناک دشت 

 نگاهش دور  

   ی  مرده دلگفرسده در غروب  

 گشت یم که بر یمو هنگا

   شی خو  انیآش یخسته سو  کلیع  

 خشک های غم آور بر رس آن شاخه

   د یخنده خورش ی   فروغ واپس 

 ش شد خامو 
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  ناقوس

 بانگ ناقئس در دلم برخاست  

 آلود  وار و خواب مه یمن رس آس

 جستم از جا  

 چه بود؟ آه چه بود؟ 

 عزاست؟  ی نوا  ا یاست؟  یروز شاد

 کس لب به پاسخم نگشود   چیه

 و کشته شد فانوس   د یباد جنب 

 چون کابوس   هی  بار و تشب گران

 ناقوس در دلم برخاست   بانگ

 پرسم از خود  یم آه 

 چه نواست؟   نیا

 زند ناقوس؟ یمکه   یاز برا

 

 

 

 

 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

48 
 

 کابوس 

 شب از خاکسیر رسد سحر  لیپرد نیم

 مه آلود عبوس   نایوز نهفت 

 تراود صبح رنگ آور  یم

 مرغ حق   اد یفر  ی   واپس 

 خون   یهاچکد با لختهیم

 خاکسیر   یرو 

   گرگونیوز هراس روز د 

   مابیچشمه س  تپد چونیم

 چشم هر اخیر  

   وار یهر د یرو 

 چون وحشت کابوس   ایهیسا ستادهیا

 گسیر    ی   کور و ک

 عابر   ر ه یپا یوز صدا

 لرزند  یم  شیدر کسوت پر هراس خو 

 شوم خوف آور های هیسا

 هنگام    ی   در هم

 زرتار   ل یاز سپهر ن
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 صبح آذرگون   تراود یم

 مرد چکمه پوش   یپا ر یز 

   د یرو دار یم یهاچوبه

 خون  شکوفد یم
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 سواد سنگ فرش راه  بر 

   شیبا تمام خشم خو 

   شی وار خو  وانهیبا تمام نفرت د

   اد یکشم فر یم

 جلد ننگت باد   یا

 انسان  کیکه یم آه هنگا

 را   گر یکشد انسان دیم

   شیر  یکشد در خو یم

 انسان بودن را  

 جلد   ای بشنو 

 رسد آخر  یم

 گون   گر یروز د

 روز کیفر

   خوایه  ی   ک  روز 

 شوره زار خون  نای  روز بار آوردن

   ی   باران خون  نای  ر یز 

   ی   سیر  خواهد گشت بذر ک 

 خشک   ر یکو   نیو 

  نینفر  هایگل بارور خواهد شد از  
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 که خون از خشم رسکش  یم آه هنگا

 آتش   د ی  گیم ها در تنور قلب 

 ست ی   چه ناچ  ه ی   برق رسن

 و خروش خلق  

   چد یپیمکه یمهنگا

 تا آفاق   اقرعد از آف ی   چون طن

   زستی چه دالو 

 جلد   ای بشنو 

   پور ی خروشد حشم در شیم

 کوبد غضب بر طبل  یم

  انیکشد عصیم هر طرف رس 

 خشم خلق   ی   و درون بسیر خون

 طوفان  شود یمزاده 

 جلد   ای بشنو 

 و مپوشان چهره با دستان خون آلود  

 شناسندت به صد نقش و نشان مردمیم

 تو های برق چکمه ر یدرخشد ز یم

   ی  خون دامنگهای لکه 

 ست  ده یچیو به کوه و دشت پ
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 خواه   فر یتو با هر مرده باد خلق ک  ی   نام ننگ

  دانی از خون شه ست و به جا مانده 

 بر سواد سنگ فرش راه  

 جلد ننگت باد  ای : اد یفر  ک ینقش 
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  لوفر ین

 شب   ی   کدام  یا

   ینفس بگشا کی

 را   اهتیجنگل انبوه مژگان س

 تا بلغزد بر بلور برکه چشم کبود تو  

 کز دور    یگون دخیر مهتاب کر یپ

   د یجو یم  شی با نگاه خو 

 را  آفتانر  یروز  ن یی  بوسه ش

 من های گرم دست های  از نوازش 

نگ مهتانر  نیلوفر ین یدخیر     شیر

   شی خو  د یتاب در خواب هوسناک امتپد نر یم

 هوس آغوش   ک یتا رس  یپا

 دیجو یم بار خواهش و تنش لغزان و 

 دم   دهیخواب آلود سپ های  دره  ی به رو  چانیمه پ چون

م را    بسیر

 تا بلغزد از طلب رسشار 

 همچو موج بوسه مهتاب 

 گندم زار   یرو 
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 من   یهاگرم دست  یهاتا بنوشد در نوازش 

 را  عشق وحشر  کیشبنم 

 شب   ی   کدام  یا

 را اهت یس ینفس بگشا کی
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   وار ید

 کوه بلند    نایپشت

 کبود    یایلب در 

 بود که من   یدخیر 

 خواستمش  یمسخت 

   که گایل   ن  و تو گو

 شده بود   دهیآفر 

 که منش دوست بدارم پرشور  

   نیی  و مرا دوست بدارد ش

   د یدانیم و شما 

کان خاموش  ای آه   اخیر

   م یچه خوش دل بود که

   د یمن و او مست شکرخواب ام 

 پاک    و چه خوشبخنر 

   د یخندیم در نگاه من و او 

کان غماز  ای نکیو   دخیر

 گر نه الليد و نه گنگ  

 زبان   د ییبگشا
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 بهتان  ک یکه از   د ییو بگو 

 چشمه غبار آلوده  نای چون شد 

 من و او   انیو م

 دشت بزرگ   نای نکیا

 راه دراز  نای نکیا

 کوه بلند   نای نکیا
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  گر ی د مرگ

 تلخ است    مرگ در هر حالنر 

 اما من  

 مرگ   آید تر دارم که چون از ره در دوست

 شوم خاموش   آرام چون شمیع در شنر 

 هم هست   ی گر یمرگ د  کیل

 دردناک اما شگرف و رسکش و مغرور

   دانیمردان مرگ در م مرگ

  پور ی ش ونیطبل و شهای دنیبا تپ 

   ی  و برق تشنه شمش  ی  ت  ی  با صف

 سم اسبان   ر یافتاده در ز  یکر ی غرقه در خون پ

 است   نیی  وه چه ش

 رنج بردن  

دن    پا فرسر

 آرزو مردانه مردن   ک یدر ره 

   شیبزرگ خو   د یوندر ام

 
 

 برلب   با رسود زندگ

دن   جان سی 

 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

58 
 

   د یآه اگر با

   د یرنگ آرزو بخش  ش یخون خو   بهرا  زندگان  

   د ینقش صورت دلخواه زد بر پرده ام  شیو به خون خو 

 را ی   مرگ خون نای شومیم  را یمن به جان و دل پذ 
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 احساس 

م   بسیر

 ست ن  تنها ک ی صدف خایل

   د یو تو چون مروار 

 ی کسان دگر   ز یگردن آو 
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  کاروان

   ا یاست گال ر ید

 
 

 مخوان  در گوش من فسانه دلدادگ

 یز من ترانه شور  گر ید
 

 مخواه  دگ

 ! به ره افتاد کاروان ا یاست گال ر ید

 عشق من و تو؟ آه  

 است   نر یهم حکا نیا

   زمانه که درمانده هر کش ن یاما در 

 از بهر نان شب  

   ستی کجال ن  تیعشق و حکا ی برا گر ید

 شاد و شکفته در شب جشن تولدت 

 افروخت تابناک   شمع خوایه ستی ب تو 

   دخیر هم سال تو ویلامشب هزار 

 خاک  ی اند گرسنه و لخت رو  ده یخواب

 تو   یهارقص و ناز رسانگشت  باستیز 

 ساز های بر پرده 

 زمان   نایاما هزار دخیر بافنده 

 شان های خون زخم رس انگشت  با چرک و 

 کنند در قفس تنگ کارگاه  یمجان 
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 از آن  شی بکه   یی  از بهر دستمزد حق

 گدا    کیتو به دامان   کن  یم پرتاب 

 فرش هفت رنگ که پامال رقص توست  نیو 

 انسان گرفته رنگ  خون و زندگان   از 

 در تار و پود هر خط و خالش هزار رنج  

 در آب و رنگ هر گل و برگش هزار ننگ  

 پاک   ی به خاک خفته هزار آرزو   نجا یا

 جوان آتش   به باد رفته هزار   نجا یا

 گناه نر  نیی  دست هزار کودک ش

 ناتوان   مار یچشم هزار دخیر ب

   ا یاست گال ر ید

  ستی ن قانههنگام بوسه و غزل عاش

 زمان  نای و خون دارد آتش  رنگ ی   هر چ

 هاست دست  ها و لب   ن  هنگامه رها

  انیعص
 

 ست  زندگ

 من مخند   یدر رو 

 نگاه تو بر من حرام باد    ن  یی  ش

اب و عشق  نیبر من حرام باد از   پس رسر

 قلب شاد  های بر من حرام باد تپش 

 من به بند   ارانی



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 شاه و نمناک باغ  ه ی  تهای در دخمه

 خارک  دگاه یدر عزلت تب آور تبع

  اهی دوزخ س نایدر هر کنار و گوشه

   ا یزود است گال

 
 

 مخوان در گوش من فسانه دلداگ

 یز من ترانه شور  اکنون
 

 مخواه   دگ

 کاروان ست  ده ی! نرس ا یزود است گال

 صبحدم  نیکه بازوان بلور   یروز 

 شب شکافت   کیو پرده تار  غیبرداشت ت

 که آفتاب    یروز 

 تافت    چهیاز هر چه در 

د  هم  ارانیکه گونه و لب   یروز   نیر

   افتیرنگ نشاط و خنده گم گشته باز 

 آن زمان  د یباز خواهم گرد   ی   من ن

 ها بوسه ها و  ها و غزل ترانه  یسو 

 گل فشان  ی   دل انگ یبهارها یسو 

 تو  یسو 

 عشق من

 



 

 

 

 

 

 

 زمین 
 

 

 

 

 

 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 مرجان 

 
 

 آب    ر یاست ز  سنک

  لگونین  یایدر گود شب گرفته در 

 تنها نشسته در تک آن گور سهمناک 

 و سکون    یخاموش مانده در دل آن رسد

   شیو با سکوت خو ا

   اهیدر آن دخمه سست ایرفته اد یاز 

 روز  مین  د یهرگز بر او نتافته خورش

 هرگز بر او نتافته مهتاب شامگاه 

 شب که ناله برآورد و کس نبود   ار یبس 

 كان ناله بشنود  

 گشت    اوهیشب که اشک برافشاند و  ار یبس 

 در گود آن کبود  

 
 

 آن شکسته سنگ  آب ویل  ر یاست ز  سنک

 در آن نهفت   یدیه امتپد بیمست زنده 

 نشست یم سينه دلدار  دل بود اگر به

 شکفتیم  د یخورش هیگل بود اگر به سا

 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 زمی   

 شاعران ثناخوان که چشم شان  ش ی پ نیز 

 ستاره بود   ی  در سعد و نحس طالع و س

 پرنگار   یهانغز و سخنهای بس نکته 

 گنبد کبود    نایش یگفتند در ستا

 از هر چه در جهان  شیر ی که ب  ی   اما زم 

 ست یمآد میو تکر  شیستا ستهیشا

 سپاس ماند  گمنام و ناشناخته و نر 

   ی   زم  ای مادر  یا

 توام  شگر یستا همنم ک نای  امروز 

 و رگ و خون و خروش من   شهیاز توست ر 

 گزار تو و شاکر توام  فرزند حق 

 بس روزگار گشت و بهار و خزان گذشت 

  یتو ماند
 

 کرانه اتنر  و گشادگ

 نوح هم نتوانست شعله کشت  طوفان

 گداخته جاودانه ات  آتش   از 

 گرده اش  ست  ده یهر پهلوان به خاک رس

   ی   صحنه ستاین  در که    ی   زمای   تو  از  ی  غ

   ش یخو  ی به جا یماند



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 زورمند و گرانسنگ و استوار  وستهیپ

  انیاگر چون حرام فرزند بدسگایل 

 حرمت تو تاخت نر 

  ینشد دلت از مهر مادر   تیھ هرگز 

 فرزند شناخت  با جمله ناسپاش

است   م یو تکر  شی ستا ی   زم  یآر   را رس 

 پهن بارگاه  این  در از اوست هر چه هست 

 اند   یپروردگان دامن و گهواره و 

 پادشاه  مانیسلسهراب پهلوان و  

 برق و باد   ی   خون انهیبس که تاز  یا

 دردناک   دهیچیپ

   ی   بر گرده زم

   کف به لب آورده عبوس    لیسبس که   ی ا 

   ی   خاک سهمگ  نای سهمناک بر  دهیجوش

  غیــــ در  زان گونه مرگبار که پنداشنر 

  اتیمانده از ح ته شهی هم ی   زم  گر ید

 همان گونه سخت پشت  شهی هم ی   اما زم 

 تن   دهیکش   ونی  ب

 هر بل   ر یاز ز 

 و آغوش باز کرده به لبخند آفتاب 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 و پر سخاوت و رسسیر  و دلگشا  نیزر 

   ی   بگذار چون زم 

 من بگذرانم شب طوفان گرفته را  

 آنگه به نوش خند گهربار آفتاب 

م همه گنج نهفته را شی پ  تو گسیر
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   ا یدر  بانگ

   ا یگشاده چون در   د یبا نهی س

 ساز   ا یچو در  ایتا کند نغمه 

 طاقت آزموده چو موج   نفش

 باز   د یکه رود صد ره برآ 

   بندهیتن طوفان کش شک

 و فراز  بی از نش  د یکه نفرسا

   د ی   خ ی   چن ادالنیبانگ در 

 آواز  نایستی ن نهی کار هر س

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 چند ربگ از یلدا 
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 بوسه 

   گفتمش

  ست؟ی آواز چ  نیتر  نیی  ش

 ماند   ه ی  خ م یبه رو   نشیچشم غمگ

   د یقطره قطره اشکش از مژگان چک 

 بلند   یسو ی لرزه افتادش به گ

 لب غمناک خواند   ر یز 

 بر دست من    ها ی  ناله زنج

 گفتمش  

 آنگه که از هم بگسلند  

 به لب آورد و گفت   خنده تلخ  

   غیــــدلکش است اما در  ن  آرزو

 بست   د یام نیبخت شورم ره بر 

 را   د ی زورق خورش ن  طل نو آ

 ساحل مغرب شکست های صخره 

 که تلخ    یاز درد دنیمن به خود لرز 

 ست یگر یم در دل من با دل او 

 گفتمش 

 کور    یایدر این  در   بنگر 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

71 
 

 ست  چشم هر اخیر چراغ زورقر 

 آسمان برداشت گفت  ی رس به سو 

 ست  چشم هر اخیر چراغ زورقر 

 ژرف  ست ن  ایدر  ی   شب ن نایکن یل

 راه   مهی روان! کز نب ش غا یدر  یا

 کشد افسون شب در خواب شان یم

 گفتمش  

 فانوس ماه  

 نشان  ی دار یدهد از چشم بیم

  گنگ گونه    نای  گفت اما در شنر 

 به گوش  آید م ن ن  آوا چیه

 گفتمش  

 تپد  یم اما دل من 

 دوست  یپا  یصدا نکای  گوش کن

 گفت 

 دام مرگ  این  در افسوس   یا

 برند  یم را  ایتازه  د یباز ص

 اوست   یپا یصدا نیا

 امان افتاد در من نر  ایهیگر 

 دمش یپرس ها اشک انیدر م
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  ست؟ی لبخند چ نیتر خوش 

 کش شکفت ی در چشم تار  ایشعله

 فشاند آتش   اشجوش خون در گونه

 گفت 

 که عشق رسبلند    یلبخند

 وقت مردن بر لب مردان نشاند  

 من ز جا برخاستم  

 دمش یبوس
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 ز یگر 

   میختیاز هم گر 

 دلخواه را دريــــغ  الهیپ  ی   و آن نازن 

   م یختیبر خاک ر 

 مهر بود   وند یجان من و تو تشنه پ

  میجان تشنه خودرا گداخت دردا که  

 ما  انیم ن  بس دردناک بود جدا

   میو بدين درد ساخت میاز هم جدا شد

 داشت   د ی ما که آن همه شوق و ام دار ید

 نگاه کن که رسارس ملل گشت  نکیا

 من و تو بود   انیکه م  ی   نازن  عشقو آن 

 گشت   مالی ما پا دردا که چون جوان  

 که من داشتم به تو    از یآن همه ن با 

 بود   ر یناگز  عاشقانه من ی   پره

   تو باز آمدم ویل ی من بارها به سو 

 بود   ر یهربار د

  بی نصنر   یدو تنها مای  من و تو  نکیا

   شیجدا گرفته ره رسنوشت خو  کیهر 
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 رس گذشته در کشاکش طوفان روزگار 

 ش یگم کرده همچو آدم و حوا بهشت خو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  رسگذشت

 انبوه   باز باران است و شب چون جنگل

   د یرو یمآهسته  ی   از زم

 باران   زشیر   ر یز  ده یچیبه هم پ  ن  با نواها

 لب نجواست   ر یبا خود او را ز 

   د یگو یم تلخ  رسگذشنر 

 است   کیکوچه تار 

   کینزد شود یم  ن  بانگ پا

   د یسایم بر پنجره انگشت  ایشاخه

   کیتار  شهی چکد بر شیماشک باران 

 سوزد  یم  مهیدر اجاقم هآتش  شی پ تهمن نشس 

م   لدای دخیر

 جنباندش مادر یم در گهواره  خفته

 بارد  یم  ز یکر یشب گران بار است و باران همچنان 

   وار یافتاده بر د اندام زن   کیبار  هیسا

   د یفشارد در بغل نوم یم بچه اش را 

 را   یی   در دلش انگار چ

 آلود  خون  شهیکنند از ر یم

   د یآهسته با ترد شود یم خم  ستد یایم  ایلحظه



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 رد  غیمرعد 

 بارد  یم لیس

 مادر   شهیاند نیآخر 

 شد؟  چه خوایه

 باران  نای  بارد یم ز چشم او فرو  ن  آسمان گو

 انبوه   باز باران است و شب چون جنگل

ده هر سو شاخ و برگش را    ی   بر زم  گسیر

 لب نجوا   ر یدارد ز  دهیچیبه هم پ  ن  با صداها

 اجاق رسد   شی من نشسته تنگ دل پ

م     لدا ی دخیر

 خفته در گهواره اش آرام

 

 

 

 

 

 

 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
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   پردگ

 خزان سوخت  ق یجنگل رسسیر  در حر 

   د یبر او چشم خون گرفته خورش هی  خ

 دامن دشت از غبار سوخته پر شد  

  د یپر زد و نال انهیمرغ شب از آش

 گرفته از نفس افتاد  آتش   جنگل

 و آن همه رنگ و ترانه گشت فراموش  

   ی   زد گرفته و سنگ   مهیخ هیابر س

 جنگل خاموش های رانهیبر رس و 

  ستی ن  که جز ستاره کشها  اما شب 

 ست جنگل خفته انیدر م ایزمزمه 

   ن  کشد هنوز تو گو یم خاک نفس 

 ست  شکفتههای باغ   یدر نفسش بو 

 خاک خشک سوخته حاصل  نای نهی س

 روان است  یبارهایبسیر بس جو 

ده اش چو ابر گرانبار   در دل گسیر

 اشک زالل هزار چشمه نهان است 

 زنده رسکش  های شه یپر ز عطش ر 

 برند در جگر خاک  یمچنگ فرو 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 زند ز جنبش رسیر   یم  ی   قلب زم

 ناک با تپش پر شتاب خون طرب 

 ز شوق شکفیر    ایدر دل هر دانه 

 آغاز  شود یم ناز  ز یص دالو رق

 جانش   در باغ آفتانر  ن  گو

 ناگه هزار مرغ به پرواز   آمده

   نهان   ن  بذرها انیراه گشا

  ند یسنگ ره بگشا  ر یگر شده از ز 

پوش بهار     ینازک جانان سیر 

   ند یرقصان رقصان ز خاک و خاره برآ

 ست جوشش آن رنگ و بو که در تن ساقه

 تا نشود گل ز کار باز نماند  

 در رگش به تکاپوست   د یخورش هی  ش

 شاند کمان شکوفه ف  ی   تا که چو رنگ

 باغبان شکوه شکفیر    ای  نکای

 ساقه جوانه زد و جوانه ترک خورد  

 که در تمام زمستان   شاخه خشک 

 را نهفته داشت گل آورد شی زندگ



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 سنگواره 

 ساکت صبور که چون شمع   نیا

   شی رس کرده در کنار غم خو 

 شب دراز و درنگش   نیا با 

 است   غیــــجانش همه فغان و در 

 در دل تنگش   ادهاستیفر 

 آور مرجاندر خلوت غم 

  ستی ن  شنر  هیگر   یهاهای  ن  

   ا یدر  اما خروش وحشر 

 ظب طوفان  این  در کند یم گم 

 خسته او را   یادهایفر 

   ی  شب دلگ نای بس در حصار 

 ماندم نگاه بسته به روزن  

 رسته بن چاه   اهیهمچون گ

 به رس من  ها ستاره   کی کی

   دند یچون اشک پر شدند و چک

 چاه   نای  نرست آخر از  ن  نا

 من بتواند  های تا ناله

 گفت    یبه گوش رهگذر  یروز 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
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   وز خون تلخ من گل رسیح  

 سوخته نشکفت   ر یکو این   در 

 رد  بس آرزو که در دل من م 

   دور جوان  های چون عشق

 همره من ماند    د یاما ام

   نهان   میست یتنها گر 

 است   ی  مرغ قفس اگر چه اس

 پر زدنش هست   یباز آرزو 

 ستم! که مرغ هوا را   نکای

 غایرفته است در  اد یاز 

 در ابر   انهیآش یایرو 

   دهیدر انتظار سپ ها شب

 که در دل من بود    با آتشر 

   دمیچون شمع قطره قطره چک

 باد است   چه یافسوس! بر در 

   دمیجان ام  مهیفانوس ن

 نفس صبح   ای  یماند ر یبس د 

   د یتشنه کام چشمه خورش نیکا

 لعل شدن مرد    یدر آرزو 
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   امایزش ی ر  ر یو امروز ز 

 دیز امست ایخود سنگواره 
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  شی تشو 

 میش یندی و ب مینی بنش 

 گانهی همه با هم ب نای

   یار ی   و ب یهمه دور  نای

 آخر؟   د یرس م یخواه  ا یآ به کجا 

 پراکنده؟   یهادل  ن ای و چه خواهد آمد بر رس ما با 

   میبود   جنگل

 شاخه در شاخه همه آغوش  

   وند ی همه پ شهیدر ر  شهیر 

 م ییتنها  انبوه درختان   نکیو 

 ست به دل بسته ما مریع    مهربان  

   مش یکز قفس در نگشاد

  ستی ن  ن  که فضا  یو به عذر 

 باغ خزان خورده    نیوندر 

  ستی ن  ن  ورده هواآجز سموم ستم 

   مش یره پرواز نداد 

   آینه ما که چو  هسنر 

د  نهی تنگ بر س  از وحشت سنگ انداز  مشیفرسر

 نه صفا و نه تماشا به چه کار آمد؟ 
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 کرد   ر خوگ ی   را با کها دل  دشمن  

 با دشنه همدستان گشتند  ها دست

 به ستوه آمد   از بدخوایه ی   و زم

   اد یکه دگر دشمن رفت از    غا یدر  ای

 دوست   نهی از س نکیو 

   زد یر یم خون فرو 

 رس داد   انباشته را نتوان   هیگر   یدوست کاندر بر و 

 چه توان گفتمش؟  

 ست  گانهیب

 شم انداز پنجره اش  چکه به   ن  و رسا

   مریع  که بر او   درخنر  ستی ن

 به فغان تو دهد پاسخ زندان است 

 مقبول  یکه بد  یمن به عهد

   ستن  دانا ن  و توانا

   میگو یم  با تو از خونر 

 م یجو یم  ن  از تو دانا

 را بنشان بر تخت  ن  من! دانا خوب

 را حلقه به گوشش کن   ن  و توانا

   یکه وفادار   یمن به عهد

 ملل آور   داستان  
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 دگر افسوس   ستی ن  و ابله

 داشیر  جنگ برادرها را باور  

 را   آشنر 

 که خرد فرمان خواهد راند    یدیبه ام

   ی   تلق  کنمیم

   ی  تدبفتنه نر  نیا وندر 

 من  نگرانم  م یبا چه دلشوره و ب

 گانهی همه با هم ب نیا

   یار ی   و ب یهمه دور  نیا

 آخر؟   د یرس م یخواه  ا یآ به کجا 

 پراکنده؟   یهادل  نیا  و چه خواهد آمد بر رس ما با 

 م یش یندی و ب مینی بنش 
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 ه یگر 

   ند یگر یمدرختان در غروب سیر   ر یز ها هیسا

 چشم انتظار رسگذشت ابر ها شاخه

  یی  آسمان چون من غبارآلود دلگ  و 

 آرد یمخاک باران خورده  یباد بو 

ه   شانند یدر رهگذر شب پر ها سیر 

 بارد  یم دشت  ی   آه اکنون بر کدام

 ست  ناک باران  حرست باغ 

 یی  س هیگر   یچون دل من در هوا

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ن سرو   یادگار خو
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گ  یبرا  ها  روزنیر

 خیر کوتاه بود  

   د«یاعدامشان کن»

ک برخاست    خروش دخیر

   د ی لبش لرز 

 دو چشم خسته اش از اشک پر شد  

 را رس داد   هیگر 

 پردرد اشکم را نهان کردم   و من با کوششر 

 چرا اعدامشان کردند؟  

 آلود پرسد ز من با چشم اشک یم

م   زمیعز   دخیر

 ست ن  ایدن ی   آنجا شگفت انگ

 کند آنجا  یم  ن  فرمانروا  دروغ و دشمن  

 ها خون انسان یایمیک  نای طل: 

 کند آنجا  یم  ن  خدا

 دور  یهاکه همچون قرن  ن  ایدن ی   شگفت انگ

 ست  دامن آلوده  اهانیهنوز از ننگ آزار س

 ستهوده یپوچ و ب ن  هادر آنجا حق و انسان و حرف 

 آزاد است   یز یآدمکش خونر  آنجا رهزن   در 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
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   ی  در زنجست ی آزاد یو دست و پا

م   زمیعز   دخیر

 آنان 

 با من   دشمن   یبرا

 با تو   دشمن   یبرا

   با راسنر  دشمن   یبرا

 اعدام شان کردند  

  ارانیکه یمهنگاو 

 
 

 برلب   با رسود زندگ

 رفتند  یم مرگ  یبه سو 

 زد چو گل در چشم شان لبخند  یم آشنا  یدیام

  وقبه ش
 

 خواندند  یم آواز   زندگ

 ره راه روشن خود باوفا ماندند   انیو تا پا

   زمیعز 

   ی   پاک کن از چهره اشکت را ز جا برخ

   میی  مم من در تو ما هرگز ن ایتو در من زنده 

 من و تو با هزاران دگر 

   میی  گیم راه را دنبال  نای

   یوز ی  از آن ماست پ

   یو بهروز   یاز آن ماست فردا با همه شاد
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 زمیعز 

 ست  ی رو به آباد ا یدن کار 

 دمد امروز  یم دانیو هر الله که از خون شه

 ست  ی روز آزاد د ینو 
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  شکست

 بال اوج تو بود    ر یآسمان ز 

  ؟یدل که خاکسار شد ای  چون شده

   غیــــو در  داشنر  د یرس به خورش

  یستم غبار شد یپا ر یز 

   نهیر ید  ی   دلنش  ای  ترسم

 رود   اد ی رسگذشت تو هم ز 

  ستی آرزومند را غم جان ن

 آه اگر آرزو به باد رود 
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 اخی   ی   هفتم

 به خاک  خت یر   چه گل  غا یدر  یا

 پژمرد   ی چه بهار 

 رفت به باد   چه دیل

 افرسد   چه چرایع  

 دلهره طاقت سوز  نیاهر شب

 ربود    دهیاز د خوابم 

 هر سحر چشم گشودم نگران  

 چه خیر خواهد بود؟ 

   د یو ام  میب ن یرسنوشت دل من بود در 

 اتیح  ی   چشمه نوش ای  آه

 دلبند   د یام ای

 گرچه صد بار دلم از تو شکست 

   وند ی پ  دمیگاه از لب نوشت نیر   چیه

 آلود  صبحدم خون ای  آخر 

 فرود   داد یآمد آن خنجر ب

   د یلتدر غ ی   شش ستاره به زم

 فروماند از کار    ی  شش دل ش

 شش صدا شد خاموش  



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
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 برخاست  شمیبانگ خون در دل ر 

   اد یپر شدم از فر 

 اه یاخیر صبح س ی   هفتم

 بود که بر خاک افتاددل من  
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 هول 

 طوفان شب است   باز 

 کوبد مشت یم هول بر پنجره 

   ن  لرزد در تنهایم شعله

 باد فانوس مرا خواد کشت؟
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 من به باغ گل رسخ 

 در گشودند به باغ گل رسخ  

 و من دل شده را  

 تماشا بردند    ی   به رساپرده رنگ 

 من به باغ گل رسخ  

 ا زبان بلبل خواندم  ب

 در سماع شب رسوستان دست افشاندم 

 اش   آینه پر نقش هزار  خانهیدر پر 

  دم ید  ما یرا به هزاران س شیر  یخو 

   دمیخند آینه با لب 

 من به باغ گل رسخ  

 رنگ و نگار    فلههمره قا

 به سفر رفتم  

 از خاک به گل 

 شکفیر  را   ی   رقص رنگ 

 در چشمه نور  

 مژده دادم به بهار  

 من به باغ گل رسخ 

 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

95 
 

 آن ساقه تر  ر یز 

 عطر را زمزمه کردم تا صبح  

 من به باغ گل رسخ  

 در تمام شب رسد  

 را خواندم با آب   ن  روشنا

ه بشارت دادم  و سحر را به گل و سیر 
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 طرح

 اند و هنوز  ده یمرغ سحر را بر  یگلو 

 است یشط شفق آواز رسخ او جار  نیا در 
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  د یرسخ و سف

 کبودش را به    یسو ی گ  د یارایتا ن

   ها قیشقا

 صبح فرخنده 

 د ینخواهد خند نهیآ در 
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 فلق

 صبح یا

   اد یبشارت فر  یا

 امشب خروس را  

 در آستان آمدنت  

 اند  دهیرس بر 
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 جنگل   هی مرث

 عالم را خیر کن های شب همه غم 

 رس کن   هیو با من گر  ی   بنش 

 رس کن  هیگر 

 نی ر یانبوه اندوهان د ای  جنگل ای

   ی   آگهی خموش گر  ای چون دل من  ای

 در پس زانو نشسته  بانیرس در گر 

 ابرو گره افکنده چشم از درد بسته 

 ی   اشک پنهان کرده بال های در پرده 

 داد   ای  جنگل ای

 آورد باد یم خون  ی بو  انتیاز آش

 ست یمشو  غامیبر بال رسخ کشکرک پ 

 آنجا چه آمد بر رس آن رسو آزاد؟

 شب ای  جنگل ای

 ستاره  نر  ای

 کیتار  د یخورش

  گسستههای  کهکشان  اهیس اشک

 زنگار بسته   نه یر ید آینه

 را که در چشمت شکستند؟ چرایع   یدید
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 غم  ای جنگل  ای

 ماتم  های باران  یچنگ هزار آوا

  ختیناربن ر   ی   افکند کدام هیدر سا

 مرغ عاشق؟    یخون از گلو 

 خواند  یمکه   مریع  

 کرد  یم که با آوازش از کنج قفس پرواز   مریع  

 خواست  یمکه   مریع  

 باشد  رواز پ

   فیح ای جنگل  ای

   ی تلخ نامرادهای شب هیهمسا

   غا یدر  نیدر آستان سیر  فرورد

 ی رسخ را برباد دادهای آن غنچه

 یی   پا  وستهیپ ای  جنگل ای

 س ی خآتش  ای

 شعله رسد ای  رسخ و زرد  ای

   د یخورش  اد یابر و مه فر  یدر گلو  ای

 ستم با مرد خواهد کرد نامرد؟  تا گ

  ستهدر خود نش  ای  جنگل ای

 سیر   با خاموشر   دهیچیپ

 بهار نغمه پرداز    ی   رنگ  یایبا رو  ده یخواب
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 پروانه خواهد کرد پرواز؟  ی   آن نازن   گ  لهی پ نیز 

 همراز کوچک خان رسدار  ای  جنگل ای

   دهیبر   یهم عهد رسها

 پر کرده دامن  

   دهیکال چهای  وه یاز م

  دنیرس نیی  درد ش ند ی نش یم  گ

ت؟ یهاپستان ی  در ش  سیر 

 خشم ای  جنگل ای

 چاک  هنی  پشعله ور چون آذرخش   ای

  دار یبا من بگو از رسگذشت آن سپ 

 تندر   اد یکه با فر   کر یپ  ی   سهمگآن 

 از آسمان افتاد بر خاک ایچون پاره 

   ی  پ ای جنگل  ای

  ی  گی   بالنده افتاده آزاد زم 

ها  نیر یهنوز از زخم د نجا ای چکد یمخون   تیر

 ستم من چون تو زخ نهی س نجا ای جنگل!  ای

 کوبدیم ی  پ بر درخت    دمادم دارکونر  نجا ای
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 خواب 

  سمینو یم  هیبا گر 

 خواباز 

 پا شدم    هیبا گر 

 دستم هنوز  

 ست  ختهی در گردن بلند تو آو 

 تو با لبم   اهیس سوانی و عطر گ

 ست  ختهیآم

 پا شدم  هیو با گر  رس ی شد م دار ید
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 داند یم  پرنده

 دلکش پرواز در طراوت ابر  الیخ

 ماند  یم به خواب 

   شیپرنده در قفس خو 

  ند ی بیم خواب 

   شیپرنده در قفس خو 

 نگرد  یم باغ   ر یبه رنگ و روغن تصو 

 داند  یم پرنده 

 نفس است  که باد نر 

 ست  ی ر یو باغ تصو 

   شیپرنده در قفس خو 

 ندی بیم خواب 
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  سقوط

 افراشت  یم  گردن  

 رفت یم رسش از چرخ فراتر 

هاش    آسمان با همه اخیر

 زد به رس انگشتش  یم بوسه 

   د یسکه خورش

 بود در مشتش  

 رس و گردن کی

 گاه

 ست هان  ی کم از فاصله ک  نه

   ی تا خوار  یوز رسافراز 

  ستی رس مو فاصله ن کیجز 

 خم کرد    یاو رس 

هاش    و آسمان با همه اخیر

 دور شد از رس او 
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  بی س هیگر 

 افتاد  یم شب فرو 

 را بستم ها به درون آمدم و پنجره 

 بود    ختهیباد با شاخه درآو 

 خانه تنها تنها این  در من 

 بود   خته یعالم به دلم ر  غم

 ناگهان حس کردم  

   که کش

 در باغ   ونی  آنجا ب

   د یگر یم در پس پنجره ام 

 صبحگاهان شبنم 

 ب ی از گل س د یچکیم

 

 

 

 

 

 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

106 
 

  صبویح

 برداشت آسمان را  

 کبود    ایچون کاسه

 و صبح رسخ را  

 دیالجرعه رس کش 

 آنگاه 

 در تمام وجودش طلوع کرد  د یخورش
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 باش  شاد 

 دوست برآمد   یخروس از رسا بانگ

 و صفا کن که مژده سحر آمد   ی   خ

 چشم تو روشن 

 تو آباد   باغ

   زاد یدست مر 

 هشت حافظ به همراه تو که آخر 

 و غصه رس آمد   یزد یدست به کار 

 بخت تو برخاست  

   د یصبح تو خند 

   د یامآتش  از نفست تازه گشت

  لدا یوه که به زندان ظلمت شب  

 و برآمد   خواسنر   د ینور ز خورش

 گل به کنار است  

 باده به کار است  

 است   گلشن و کاشانه پر ز شور بهار 

   شی! بخوان به کام دل خو عاشقبلبل 

 باغ تو شد سیر  و رسخ گل به بر آمد

 تو پر نوش   جام
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   نیی  کام تو ش

 روز تو خوش باد  

 کز پس آن روزگار تلخ تر از زهر  

 بار دگر روزگار چون شکر آمد  

  وز ی  رزم تو پ

 بزم تو پر نور  

 زنم ز ره دور یم جام به جام تو 

   مین یآن صبح آرزو که بب  یشاد

 بام رفت و خوش خیر آمد  نیبوم از 
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 یآزاد

   یشاد یا

 یآزاد

   یآزاد یشاد ای

  آن  باز  که تو   یروز 

 دل غم پرورد   این با 

 من با تو چه خواهم کرد؟  

 است   ی   هامان سنگغم

 است   ی   خون  مانیهادل

 بارد  یماز رس تا پامان خون 

 م ما رس تا پا زخ

   ی   ما رس تا پا خون 

   میما رس تا پا درد 

 دل عاشق را   نای ما 

   میدر راه تو آماج بل کرد

   د ی ترسیمزبان از لب   که  وقنر 

 که قلم از کاغذ شک داشت   وقنر 

 آشفت یم حافظه از وحشت در خواب سخن گفیر    حنر حنر 
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 نام تو را در دل   ما 

   اقوت یبر   چون نقشر 

   میکندیم

   ک یکه در آن کوچه تار   وقنر 

 رفت  یمشب  شب از ن  

 و هول سکوتش را  

   خت یر یمبر پنجره فروبسته فرو 

 ما بانگ تو را با فوران خون  

 
 

 در مرداب   چون سنک

   م یبر بام و در افکند

   و ید  بیکه فر   وقنر 

   مان  یدر رخت سل

 برد یم نبا انگشتا کجا یانگشیر را  

 ما رمز تو را چون اسم اعظم  

  میبست یم  هیدر قول و غزل قاف

 از گل از صبح  یماز 

 از پرواز   آینه از 

   د یاز خورش مرغیاز س

   از خونر  از روشن   میگفتیم

 از عشق ن  از دانا
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 دیاز ام مانای از 

  میگفتیم

 کرد  یم آن مرغ که در ابر سفر 

 شد  یم آن بذر که در خاک چمن 

   د یرقصیم  آینه آن نور که در 

 در خلوت دل با ما نجوا داشت  

 آورد  یم تو  دار یمژده د  با هر نفش

 در مدرسه در بازار 

  دانیدر مسجد در م

   ی  در زندان در زنج

   میکرد یمما نام تو را زمزمه 

   یآزاد یآزاد یآزاد

 ها آن شب ها آن شب  ا هآن شب

 ظلمت وحشت زا   یهاآن شب

 کابوس    یهاآن شب

   داد یب یهاآن شب

   ماناییهاآن شب

 اد یفر  یهاآن شب

   یدار یطاقت و ب یهاآن شب  

   میکوچه تو را جست در  
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   میبر بام تو را خواند

 ی آزاد یآزاد یآزاد

 گفتمیم

   باز آن  که تو   یروز 

 من قلب جوانم را  

   یوز ی  چون پرچم پ

 بر خواهم داشت  

 را   ی   خون   قی  ب نیو 

 تو   بر بام بلند 

 خواهم افراشت  

 گفتم یم

 آن  باز  که تو   یروز 

 خون شكوفان را   نای

   چون دسته گل رسیح  

   خت یتو خواهم ر  یپادر 

 وين حلقه بازو را  

 در گردن مغرورت  

 خت یخواهم آو 

 ی بنگر آزاد یآزاد ای

ده  ی فرش که در پا نای  ست تو گسیر
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   از خون است

 حلقه گل خون است   نای

 گل خون است 

   یآزاد ای

 اما  ن  آیم از ره خون 

 لرزم و من در دل یم  ن  آیم

 که در دست تو پنهان است؟  ستی چ نیا

 ست؟ دهیچیتو پ یکه در پا  ستی چ نیا

   ی  با زنج ا یآ  یآزاد یا

 ؟ن  آیم
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   بازگشت

 ست چه خایل  انهیمرغ آش نر 

   مریع    انهیتر آشخایل

 جفت خود جداست  

 شکسته بال  د یکبوتران سپ   ای آه 

   د یخوش آمد نیر ید انهینک به آشیا

 ست  رفتهاما دلم به غارت 

   دند یبا آن کبوتران که پر 

   غا یبا آن کبوتران که در 

 هرگز به خانه بازنگشتند
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 ستاره بود  وانیک

   دم یبو آتش  ما از نژاد 

 همزاد آفتاب بلند اما 

 خاکسیر   هی  رسنوشت ت با 

  م یسوخت داد یکوره ب  انیم یعمر 

اره رفت    او چون رسر

 خاکسیر ماندم    بیمن با شک

 ستاره شد   وانیک

 شب غمناک   نای تا بر فراز 

 را   روشن   د یام

 با ما نگاه دارد  

 ستاره شد   وانیک

 تا شب گرفتگان  

 را بشناسند   د یراه سپ 

 ستاره شد   وانیک

   د یکه بگو 

 آتش  

 است  آتش  آنگاه

 بسوزد    شیخو  درونکز ان
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 را بفروزد   هی  شام ت نیو 

   لدا یشب   نای من در تمام 

 خسته خود را    د یدست ام

 گذاشتم یم روشن او  یهادر دست

 لدا یشب   نای  من در تمام

 خود را    آفتانر  مانای

 از پرتو ستاره او گرم داشتم  

 ستاره بود   وانیک

   کرد یم  با نور زندگان  

 با نور درگذشت  

 مردمک چشم ما نشست  انیاو در م

 را   عهیود  میا  تا 

 م یبه صبحدم بسپار  یروز 
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  یبال رسخ قنار  ز 

 هجوم غرت شب بود و خون گرم شفق  

   د یجوشیمهنوز 

   د ی گلگون آفتاب شه  کر یهنوز پ

  د یجنب یمبر آن کرانه دشت کبود 

 آورد  یم  اد یبه   ی   هنوز برکه غمگ

 
 

 کاست یمکه دم به دم   ی روز  پرده رنک

 آمدي بر بام   شیتو با چراغ دل خو 

 به سلم تو آمدند: سلم  ها  ستاره

 که چشم تو گاهواره روز   تو سلم بر  

 مهر    انهیسلم بر تو که دست تو آش

 ماست   ن  تو روشنا ی سلم بر تو که رو 

 غامیپ سلم بر تو که از نور داشنر 

   اه یبر آن سکوت س  چون شهاب گذشنر  تو 

   شیبه خون روشن خو   تو چون شهاب نوشنر 

 خاست   د یکه صبح تازه ز خون شه

 ز بال رسخ تو خواندم در آن غروب قفس  

 هاستکه آفتاب رهاگشیر  قناری 
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 شد از گمار   ونی  ب

 راه در جنگل اوهام گم است  

 چو دشت   یبگشا نهی س

  د یبا  قتیحق د ی اگرت پرتو خورش

 از جنگل گم   وقنر 

  ونی  ب  یپا نهاد

   و رها گشنر 

 از آن گره کور گمار 

 از نور   یناگهان آبشار 

   زد یر یمبر رست 

 و آسمان  

 مرزش  نر  یبا همه پهناور 

 دی   آمیم در تو 

 فراز آمده از جنگل کور   ای

 روشن دشت  هسنر 

 بادت   آشکارا 

 زالل    د یبر لب چشمه خورش

 جرعه نور گوارا بادت 



 

 

 

 

 

 

 هیآ راهی و  
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 نامه زندگ

 انبوه شد   ادها ی

 در رس پر رسگذشت  

 وس  ق جز طنی   خسته نا

 را باز گشتها رفته
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 خون   باچهید

   ستی ن نه هراش

 من هزاران بار 

 شده ام   بارانی  ت

 و هزاران بار 

 اند   ختهیمرا از دار آو  یبایدل ز 

 و هزاران بار 

   خیــــتمام تار  دانیبا شه

 خون جوشان مرا 

 اند   ختهیر  ی   به زم

 رسگذشت دل من 

 
 

 انسان است نامه زندگ

 که لبش دوخته اند  

 زنده اش سوخته اند  

 و به دارش زده اند  

   نیبابک خرم د ای  آه

   یدیدیم تو لومومبا را 

   د یدیم و لومومبا 

   یو یمرا در بول ی   مرگ خون
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 است   نای حلج یراز رسسیر  

 در خون شسیر    شهیر 

 باز از خون رسیر   

 هزاران بار  تنامیدر و 

 جلد   غ یت ر یز 

 ام   تهزخم برداش

 و خون آتش  وندر آن

 باز چون پرچم فتح  

 قامت افراشته ام  

   یآزاد ای  آه

   لیش  تا  یک از اندونز ست  رگایه ید

   د ی   آمیم دشت جگرسوخته با خون تو  نای خاک

 مجروح فلسطی   شب و روز    کر یکه از پست  رگایه ید

 زد یر یم خون فرو 

 و هنوز از لبنان  

   د ی   خدود بریم 

 کشتند   وانی مرا با ک ش ی ها پسال

   کشتشاه هر روز مرا یم

 کشیر  من    و هنوز دست شاهانه دراز است ن  

 است که در خوزستان   د یهم از آن دست پل
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 بستان سوسنگرد   زهیدر هو 

 در خون آغشته شدم   ی   چن نیا

 که خط پشت لبش    امروز با مسلمان جوان   ی   و هم

 کشته شدم    زد یم  یتازه سیر  

   ستی ن نه هراش

 ست  را گلگون کرده  تیخون ما راه دراز برسر 

 ظفرنامه انسان را   خیــــدست تار 

 ست خون کرده  باچهید  بیز 

   ستی ن از مرگ هراش یآر 

 هر مرد است    یآرزو  نیا دانیمرگ در م

   سوزد من دلم از دشمن کام شدم شدن یم

 مرگ با دشنه دوست؟  

 درد است   نیادوستان

   ستی ن نه هراش

 مرگ است یامسئله نیتر ما ساده  شی پ

 برگ است   ک یما سهل تر از کندن  مرگ

   شمیاندیم باغ   نای من به

 ست کرده   ی   کم  ی   ت  یپشت درش با تیر  ک یکه 

   د یدوستان گوش کن
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 مرگ من مرگ شماست  

 شما را بکشند   د یمگذار 

 که من بار دگر    د یمگذار 

 در شما کشته شوم 
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 نه یآی آه

 بلندش شناختند سوانی را ز گ او 

 همان تن پاک است؟  نای خاک ای

 خلصه خاک است؟  ی   انسان هم

 زد  یم که شانه   قنر و 

 بلندش را   سوانی انبوه گ

 راند یم  آینه تا دوردست 

 پسندش را   الیخ شهیاند

 او با سلم صبح  

   د یچیم آینه ز  خندان گل

 برد  یم  سوانشی به گ دسنر 

 زد یمشب را کنار 

   د یدیم  آینه را در  د یخورش

 برآمدن روز  شهیاند

   ختیر یم از ستاره فرو  باران  

 در آسمان چشم جوانش  

   نیی  آنگاه آن تبسم ش

   آینه بر رخ  شود گیمدر 

 جانش   از باغ آفتانر 
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 افوس   آینه دزدان کور 

 آن چشم مهربان را  

 از آستان صبح ربودند  

 بهار سوخته   ای  آه

   خاکسیر جوان  

   تیھ نهی آی دهیپر کش  ر یتصو 

   بلندت سوانی گ  اد یبا 

 کشد  یمدر غبار سحر آه  نهی آی

 خواندند   هوده ی مرغان باغ ب

 هنگام گل نبود 
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   ارغوان

 ارغوان شاخه همخون مانده من 

 آسمان تو چه رنگ است امروز؟

 هوا؟  ست آفتانر 

 گرفته است هنوز؟   ا ی

 است  ونی  ب  ا یگوشه که از دناین   در من 

  ستی به رسم ن آفتانر 

م ن    ستی از بهاران خیر

 است   وار ید نمی بیم آنچه 

   اه یسخت س این آه 

 است   کیآن چنان نزد 

 نفس  نهی کشم از سیم که چو بر 

 گرداند  یم نفسم را بر 

 ره چنان بسته که پرواز نگه  

 ماند  یم  یمقد کی  ی   در هم

 رنجور   ز چرایع   ن  کورسو

 ست قصه پرداز شب ظلمان  

   د ی  گیمنفسم 

 ست  زندان    نجا ای  که هوا هم
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   نجاستای  هر چه با من

 رنگ رخ باخته است  

 هم   م هرگز گوشه چش  آفتانر 

 است   نداختهی دخمه ن نایبر فراموشر 

 گوشه خاموش فراموش شده این   در ان

 خاموش شده   دم رسدش هر شمیع کز 

 در خاطر من   ن  ی باد رنگ

   د ی   انگیم هیگر 

 ارغوانم آنجاست  

 ارغوانم تنهاست  

   د یگر یم ارغوانم دارد 

 خون آلود  ی   چون دل من که چن

 زد یر یم فرو  ده یهر دم از د

 ارغوان

 است که هر بار بهار  یچه راز  نیا

 ؟  آید یمدل ما   یبا عزا

 است   ی   هر سال از خون پرستوها رنگ ی   که زم

 بر جگر سوختگان    ی   چن  نیو 

   د؟یافزاداغ بر داغ یم 

   ی   زم  ی   ارغوان پنجه خون
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   ی  دامن صبح بگ

س   د یوز سواران خرامنده خورش  بی 

 گذرند؟ درد غم یم نیابر  گ

 خوشه خون   ارغوان

 که کبوترها    نبامدادا

   آغازند بر لب پنجره باز سحر غلغله یم 

 جان گل رنگ مرا 

   ی  رس دست بگ بر 

 به تماشاگه پرواز بیر  

 آه بشتاب که هم پروازان  

 نگران غم هم پروازند  

ق گلگون بهار    ارغوان بی 

 تو برافراشته باش  

   شعر خونبار من  

 را   قانمیرف ی   رنگ  اد ی

 بر زبان داشته باش  

 تو بخوان نغمه ناخوانده من  

 ارغوان شاخه همخون جدا مانده من 
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  ر یتصو 

   ن  تنها  خانه خایل

   ر یتصو نر  آینه مثل

   ن  بایدر شب تنگ شک

   وار یبر د  ختهیآو  عکش

 سیر    یادیمثل 

   یی   مانده در ذهن شب پا

   یدخیر 

 بلند یسو ی گردن افراشته با بارش گ

  یپرس 

 در نگاهش غم خاموش پدر و

 رعنا اما دور  زن   

 تنها   یمرد ن  بایدر شب تنگ شک

 ر یتصو نر  آینه مثل

   ن  خانه تنها خایل

 خاموش   یهیسا

   د یگر یم  آینه در شب

 آه هرگز صد عکس  
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 پر نخواهد کرد  

 زمزمه ساکت پا را بر فرش  کی یجا

 ست آینه   د یگر یمکه همراه تو   نای

 ن  چهره تنها  ی   تو هم 
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   رودگ پند 

 نخواست  ا یگفتم اگر پر نتوانست 

 من 

 را   نر ی هموار کرد خواهم گ

   یمگو  نای  تو   فرزند من به عجب جوان  

 نتوانستم   من خواستم ویل

 و چه توان   تا خود چه خوایه
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 شاعر 

 شنر 

 ؟شب کدام

   شنر 

 دهان گشود   ایستاره شنر 

 چه گفت؟ 

   د ی نگفت از لبش چک

   د؟یسخن چک

 سخن نه اشک  

  ستیگر ستاره یم 

 ستاره کدام کهکشان؟ 

 که کهکشان نداشت    ایستاره

 دم که خاک   دهیسپ 

 در انتظار روز خرم است  

 که در غم شبانه اش غروب کرد    ایستاره

 نهفته در نگاه شبنم است 
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 زندگ

 ؟کن  یم فکر  چه

 ست ایگل نشستهه  بادبان شکسته زورق ب که
 

  ؟زندگ

   ختهیخراب ر این  در 

   ختهیازو گر  تیکه رنگ عاف

 ست ایراه بسته دهیبه بن رس
 

  ؟زندگ

 حادثه   لیچه سهمناک بود س

 که همچو اژدها دهان گشود  

   ختیو آسمان ز هم گس  ی   زم

   خت یستاره خوشه خوشه ر 

 آب غرق شد   یهاکبود دره   و آفتاب در 

   تهوا بد اس

  ؟یرو یم تو با کدام باد 

 تو را   نهی گرفته س  ایه ی  چه ابر ت

 که با هزار سال بارش شبانه روز هم  

   شود م دل تو وا ن

   یدور آمدهای تو از هزاره 

 خون فشان  یدرازنااین  در 

 توست   یبه هر قدم نشان نقش پا
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   الخ  و ید کدرشتنا این  در 

 توست   یگشا ره  یهاگام   ی   ز هر طرف طن

 دامگاه ننگ و نام   ادهگش   نای  بلند و پست

 توست  یبه خون نوشته نامه وفا

 هنوز  ستونی ه گوش بب

 توست  های شهی ت یصدا

 که با تن تو تاب عشق آزمود  ها  انه یچه تاز 

 چه دارها که از تو گذشت رسبلند  

 امت بلند عشق قشکوه  زیه

 که استوار ماند در هجوم هر گزند  

 نگاه من هنوز آن بلند دور  

 آن شکوفه زار انفجار نور   دهیآن سپ 

 آرزوست   یکهربا

 اوست   یهماره در هوا  یمکه جان آد  ای دهیسپ 

 زالل دم زدن  نفس در آن   کی ی بو  هب

د اگر هزار بار    رس 

 راه و باز  بی از نش  فنر یب

 بدان فراز   رو نه

   ؟کن  یم چه فکر 

 ست ایشکسته  نهیجهان چو آبگ
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   دتینمایمکه رسو راست هم در او شکسته 

 غروب تنگ   نایهایدره  ی   چنان نشسته کوه در کم

 کرانه را  زمان نر 

 تو با شمار گام عمر ما مسنج  

 درنگ درد و رنج   نای  ستیم او د یپا به

 به سان رود

   زند دره رس به سنگ یم بی که در نش 

 رونده باش  

 زنده باش  ستی ز مرده ن یمعجز   چیه د یام
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   انیتاس

 خفه بود    خانه دل تنگ غرونر 

   مثل امروز که تنگ است دلم

 پدرم گفت چراغ  

 و شب از شب پر شد  

 روز گذشت  کیمن به خود گفتم  

 زود   د یمادرم آه کش 

 بر خواهد گشت  

   د یهست به چشمم لغز  یابر 

 و سپس خوابم برد  

 همه درد   نیاکه گمان داشت که هست 

 دل آن کودک خرد؟   ی   در کم

   کش  رفتیم آن روز چو  یآر 

 داشتم آمدنش را باور  

  دانستممن نم 

 هرگز را  معن  

 گر؟ی د چرا باز نگشنر  تو 

 واژه شوم   ای  آه
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 دلم با تو هنوز  ست خو نکرده 

 همه سال   نای  من پس از 

 چشم دارم در راه  

 آه  زانمیعز  ند یایکه ب

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 سیاه مشق 
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 نام شما  به

 به نام شمازند  یم نو  یزمان قرعه

 رود به کام شما  یم که جهان   خوشا 

 است و خوش است آتش  پر ها هوا چه نفس  نیدر 

 خود دل ماست در مشام شما   یبو  که

   د ی آر  اد یسوزان ما به  ینهی س تنور 

 دل ما پخته گشت خام شما  آتش  کز 

 دل ماست یاز گنج خانه  یفروغ گوهر 

 دمد ز بام شما  یم صبح که بر  چراغ

 بود   انی   کردار صبح خ  آینه ز صدق

 شام شما    افت ی د یکه نقش طلعت خورش

 دهد زمام مراد  یم زمان به دست شما 

 از آن که هست به دست خرد زمام شما  

 ز خاک ختیگر یم اوج سعادت که  یهما

 دام شما   ی   دانه چ ی   از امان زم شد 

 اسب مراد د یکن  نیران طلب ز  ر یبه ز 

 شد سپهر رام شما  ی   که چون سمند زم 

  یدر آن بزمگاه آزاد  هیشعر سا به

 که پر نوش باد جام شما  د یطرب کن
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 از ین

 چو لغزد بر تنش   اهنی  پ  ی   رقص انگ موج

   اهنشی  مرا از لغزش پ  د یآ به رقص  چنان

 به گرد گردنش حرست نماست  سو ی گ  یحلقه

 دست من در گردنش   یدیگر رس  غا یدر  یا

 و با صد زبان خواند به چشم آید  ش ی هر دمم پ

 باشد از منش   ی   و پره زد یبگر   ی   چن  نیو 

 جان امروز از طرف چمن    یتراود بو یم

 باد گل بو بر تنش   ای مگر  یداد ایبوسه 

 روم  یم انی   اش افتان و خ  همره دل در ن  

 به چنگ من در افتد دامنش  ی وه که گر روز 

 نبود  نقصان    چیوجودش ه یرساپا در 

 کردنش    همه نامهربان   نای ی نبود گر 

 کان رشک ماه و آفتاب   که باشد شنر   هیسا

 روشنش یدر شبستان تو تابد شمع رو 
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 رحيل  

 رفت  فش نکه از عمر جهان هر   اد یفر 

 رفت   جمع پراکنده کش  نیکز   میدید

 مکن از مرگ   ونیمکن از زادن و ش یشاد

 رفت  گونه بش  نیآمد و ز  گونه بش   نیز 

 قافله در ماند   نیاز  ی  طفل که چو پ آن

 رفت  که چون طفل به بانگ جرش  ی  وان پ

   شی دنیعمر می و پس قافله شی پ از 

و ی گه پ  رفت  شد و گه باز پش  ن   یرسر

   میوجود  یایبر رس در  همچو خش  ما 

 رفت  موج خش  نای  چه سنجد که بر  استیدر 

  ا ی از دل دن یو فراموش شد رفنر 

 رفت   قفش اد یکه ز   مریع   یچون ناله 

 داد  ای  تو   یو غم آمد به رس جا رفنر 

 رفت   ادرشیآمد و فر   یدادگر یب

 ست  ما بسته به آیه یه یعمر سبک سا نای

 رفت فشنو   د ی ز رس شمع پر  یدود
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 خاموش   ن  

 تو غوغاست در دلم  الیباز امشب از خ

 عشق آن قد و باالست در دلم   آشوب

 خوابم شکست و مردم چشمم به خون نشست

 تو برخاست در دلم    الیخ یفتنه  تا 

 و رضاست   یدردلبم نه ز نر  خاموشر 

 که چو غوغاست در دلم    ی   از چشم من بب 

 غ یــــدر  ای و خاموش  م ینواخوش  من نایل

 بر لبم بنه که نواهاست در دلم   لب

 رس گذار  دهیمن شور ی نهی به س دسنر 

 ز تو برپاست در دلم   بنگر چه آتشر 

 موج اشک تفته و توفان آه رسد نیز 

 در دلم    استیهوش دار که در   دهید ای

 ام فرست  ی به دلدار   شیخو   د یام یبار 

 تو تنهاست در دلم  یکه آرزو   دان  

 نشان تو و هنوز  هیگم شد ز چشم سا

 در دلم  داست یصد گونه داغ عشق تو پ
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 شکسته  ن  

 دل ماتم زده آواز چه سازم   این با 

 ساز چه سازم  لب دم ام نر  بشکسته ن  

 کشدم حرست پرواز یم در کنج قفس 

 بال و پر سوخته پرواز چه سازم   با 

   هاتیو ه می  گفتم که دل از مهر تو بر گ

 و ناز چه سازم   ی همه افسونگر  این با 

 خونابه شد آن دل که نهانگاه غمت بود  

 راز چه سازم  نای از پرده در افتد اگر 

 آه جگر سوز   نای  که نهان برکشم  می  گ

 غماز چه سازم  ی ده ید ای  با اشک تو 

 ست  ن  الحان خدا ی تار دل من چشمه

 ناساز چه سازم  ی زخمه  ای  از دست تو 

 به دامان تو خوش بود   هیساز غزل سا

 دو از تو من دل شده آواز چه سازم
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  وفا 

   می  تو م  یپا شی که بر رس آنم که پ  ا یب

 م ی  تو م یجان که من برا ای  ترم چه خوش  نیاز 

 ی برم به حرست روز یمهجر تو جان  دست

   می  تو م یو من به پا ن  ایکه تو ز راه ب

 را به حالت من دل  گانهیبسوخت مردم ب 

   می  تو م یآشنا  ر یدل د شی که پ  ی   چن

 تو دارم    یرو  یا فتادم و در رس هواپز 

   م ی  تو م یو من دست بر دعا مرا بکشنر 

 دل نر ی ه یجفا به سا هر آنچه توان   ک ی

 م ی  تو م یبس که در وفا  نای  مرا ز عشق تو 
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 ناله 

 من  ی داغ عشق تو خون شد دل چو الله از 

 منی ناله  افتیفغان که در دل تو ره ن

 آر و بخند   هیبه گر  یچو ابر بهار  مرا 

 من  ی گل بود ز ژاله   ای  تو  ی که آبرو 

اب خون دلم   و نوشت باد   یخور یم رسر

 من ی  الهیپ  زن  یم دگر به سنگ چرا 

 بشکن   چنگ و ن   هیغزل سا یچو بشنو 

 منی ساز تو را زهره سوز ناله ستی که ن
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 دام بال 

 تا مگسیر   زلف دو  ش ی از پس و پ ش ی پ نیز 

 دام بل مگسیر ها دل  یپا شی پ در 

 مبتل را  های دل شانیپر   کن    گ  تا 

 صبا مگسیر  شی آن خرمن بل را پ

 نبنددیم مرغ مألوف کس رشته  یپا بر 

 فسون خدا را بر آشنا مگسیر  دام

 ت نهادم ا رس در ن   شی خود به خواهش خو  من

 پا مگسیر  شی مساز و دامم در پ دستان

 روز روشن هیبر سا  یکرد  اهیشب س چون

 آن مه دو هفته زلف دوتا مگسیر  بر 
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 بر هجران  ایناله 

   رود از بستان بلبل ز چه خاموشر یمگل 

 و بخروشر  غم بخراشر  نیوقت است که دل ز 

  دنی مرغ آمد گه نال ای  النمرغ ب یا

د ما را د یمگل   به فراموشر  گر یسی 

 لبخند   کی دل ناخرسند در حرست   ای  آه

 نوشر یم و  نوشر یم خون جگرم تا چند 

 خشنودم و خرسندم   ،خندمیم سوزم و یم

 کوشر یمو   خوایهیم تا سوختم چون شمع 

 خواهم م وصل تو نآتش   و من آنر  تو 

 و خاموشر  یتر از رسدسوختنم خوش  نای
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  ی   واپس اشک

 با دل شاد آمدم با چشم تر رفتم   تیبه کو 

 تر رفتم درمان داشتم درمانده  ی  به دل ام 

 ی   ورنه من مسک خواسنر یم ام  کوته دسنر   تو 

 راه عشق اگر از پا در افتادم به رس رفتم  به

   دمیدامن وصلت به دستم هر چه کوش امد ین

 خون جگر رفتم    عاقبت با دامن   تیاز کو 

 ی خود سود یآوردند از سودا  کیهر  فانیحر 

 آورده من بودم که دنبال هی  رفتم   انیز 

 رفنر  دوست گ ای  یآمد ندانستم که تو گ 

 از خود به در رفتم به من تا مژده آوردند من 

 تیو گفتم که خواهم رفت از کو  یمرا آزرد

 هر جا که رفتم دربدر رفتم    رفتم ویل  بل

 و رفتم در گذر از من  اشک  ختم یر   تیبه پا

 گردم که چون شمع سحر رفتم  م ره بر ن نیاز 

   ن  آیم هی به دست سا گ   تو رشک آفتانر 

 تو با غم همسفر رفتم ی آخر از کو  غا یدر 
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 درد ی قصه

 یرفتم و زحمت ب
 

 تو بردم    یاز کو  گانک

دم یآشنا  و دلم بود و به دست تو سی 

 من افتد  یو در پا د ی  دامان مرا گ اشک

دم     که دل خون شده را هم ز چه همراه نیر

  اگر نه آید یم تو   یرو ی آینه از  شومم

 که فرسدم  ن  آه به دل هست نگوآتش  

 شمع و بسوزان ای  بزنآتش   چو پروانه ام تو 

 دل نتوانم که به گرد تو نگردم نر  من

 گل رعنا  ای برندت دگران دست به دست یم

 من بلبل خوش خوان که همه خار تو خوردم  فیح

 رام که شعر خوشت آرم   یغزالم نشد تو 

 دردم ی در دست که پروردهی غزلم قصه 

 و قاتل جان شد  یبه افسونگر  ختی من ر  خون

 شمردم  مار ی دل ب بیآن را که طب هیسا
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  خاکسی  

 چون خواب ناز بود که باز از رسم گذشت

 من که به ناز از برم گذشت نامهربان

 چمن  ن یدر  م یابر نوبــهار بگر  چون

 که ز چشم ترم گذشت  از حرست گل

 ست  ممن که منظره افروز عال  منظور 

 زد و از منظرم گذشت ایچون برق خنده 

 به عزم پرسش پروانه شمع بزم   آخر 

م گذشت  آمد ویل  چو باد به خاکسیر

 و من مانده با رساب   یلطف بود یایدر 

 دل آنگهت شناخت که آب از رسم گذشت

 رم کام کز رس   تو   الیکش خ  منت

م گذشتی همخوابه   شبم شد و بر بسیر

 کیل  ،اشک ژاله ای  پرورست لطف تو  جان

 و کار گل پرپرم گذشت  یآمد ر ید

   د ی درد گشت و ز چشمم فرو چک خوناب

 هر آرزو که از دل خوش باورم گذشت

 چشمه اشک غم شد و صد باغ الله داغ   صد 

 هر دم که خاطرات تو از خاطرم گذشت
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 را  ار ی یاست تماشا  روشن   هیسا  خوش

م گذشت نای  دود آه و شعله که بر دفیر
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   دهیپر  مرغ

 نديده ی  هنوز چشم مرادم رخ تو س

   دهیز کف چو مرغ پر  و رفنر  هوا گرفنر 

 و شکفتم و گفتم دمید ی   زم یتو را به رو 

 ده یمن از بهشت رس  یفرشته برا نای که

 از همه عالم   ی که چشم و چراغم تو بود  ا یب

 ده یفروغ دو د ای  را به کجا رفنر  یخدا

  نگفنر   چیبه ناز و ه بار گذشنر  هزار 

 دهیبه رس راه انتظار کش  ای  که چون  

 شب هجران  ایهیس ای  از رس من  خوایه چه

  دهیچشمم در انتظار سپ  یکرد  د یسپ 

 گل   ای  رسد  به دست کوته من دامن تو گ 

 ده یتو دو  من عمرى از ن  ی خسته یکه پا

   غزل دلكشم مگر نشنفنر ی ترانه

 ده یغزال رم ی ا آخر  یکه رام من نشد

 که شعر تو را دگر نپسندم   هیسا خموش 

 دهیشن  ار یکه دوش گوش دلم شعر شهر 
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 ندامت  اشک

  فرستاده سلمم به سلمت باشر  ای

 که قادر به غرامت باشر   ستی غمم آن ن

 دارد   ن  وفا یگل که دل زنده کند بو 

   تو مگر صاحب اعجاز و کرامت باشر 

 از هم که در او   ختهیدل نه چنان ر ی خانه

 به اقامت باشر   لیو ما ی رس فرود آر 

 نکند   ن  وفا دار یدی وعده  دگرم

 باشر  امت یق دار یبه د ،وعده ای  مگر 

گ که   ختیآو  شبنم  دامن چاک ای به گلیر

دت  گر همه با اشک ندامت باشر   رس 

 گنهت  کیرسر  ش یکنم بخت بد خو یم

اوار ملمت باشر  تا   نه تنها تو رس 

 فراموش تو را   هیکه هرگز نکند سا  یا

 به سلمم به سلمت باشر  ی کرد  اد ی
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 غم آلود ی خنده 

 ایو به خاکم فکنده یرو یم چون باد 

 ایكنده   اد یبرو که خانه ز بن  یآر 

 ام   ز عشق بهشنر  ،چیحس و هی  به ه

 ؟ایکه ز چشمم فکنده  امدتینیمرسر 

 دود به دامن و چون شمع صبحدم اشکم

 ایبه لب نهاده غم آلود خنده مرگم

 ست یاز منت گرفت و دلم آن چنان گر  بخت

 ایپرنده  ن  بربا  دست کودگ کز 

   د یو ز خرمن دل شعله رس کش  بگذشنر 

 ایآنگه شناختم که تو برق جهنده 

 شگفت   ایهیگذرد سایماو چه بر تو  نر 

 ایچاره زنده جانت ز دست رفت و تو نر 
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 شهر  ی فسانه 

  تار را مان   میصبا به لرزش تن س

 را مان   ار ینافه رس زلف  ی به بو 

ح  ار یگوش   به  دل  یقرار نر رسان رسر

 را مان   قرار نر زلف او که دل  به

 فلک همه چشم  ایانتظار سحر چون من  در 

   بمان که مردم چشم انتظار را مان  

 اشک ای  غم بزن یزانو ی به سخره  یرس 

 در سکوت شبم آبشار را مان   که

ان یپا به  چرخ  ای  شمع مه از اشک اخیر

 عاشق شب زنده دار را مان   کنار 

 هنوز  دهیخواب من ند  ای اشک من لیس از 

 کنار را مان    ا یتو که در  یبسیر  چه

 مه ناسازگار زودگذر   ای  گذشنر 

 خوش روزگار را مان   یکه روزها

 ار یبه صحبت  مدیع ای  همه نای مناز 

   آن گل نورسته خار را مان   شی پ که

 سوز غم به ساز دلم ای  دیهمامان ن

 را مان   ار یاختنر ی ه یکه گر   ا یب
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 من تو به افسون فسانه در همه شهر  غزال

 را مان   ار یغزل شهر ی ترانه

 پرور من  هیرسو سا ای  نامه ات  د ینو 

 بهار را مان   میکه نس   ا یب  بگو 
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 پرستو  امیپ

 آید  یمکه بار دگر گل به بار   ا یب

 آید  یمبهار    یباده که بو  ار یب

 گل   ای بیا  ، غم ز تو دارم به دل هزار 

 آید  یمکه گل شکفته و بانگ هزار 

 با منش چه کنم  ستی خوش نی انهیم طرب

 آید  یمغم تو که با ما کنار  خوشا 

 گل به خون نشستم و بسای   تو  من ز داغ  نه

 آید  یمالله هم به چمن داغدار  که

 بهار یمن نشکفد به بو ی چو غنچه  دل

 آید  یم  ار یمن بود آن گه که  بهار 

 زلف تو تا نگذرد به گلشن دل مینس 

 آید  یمبه بار  دم ینهال ام کجا 

 چشمی شد اشکم روان ز چشمه د یام نیبد

 آید یم  بار یرسو من به لب جو  که

 او پرسم   امیپرستو پ  کیز پ مگر 

 آید  یم  ار یکه از آن د  ستی گرنه ک  و 

 چه کنم  ،شود م دلم به باده و گل وا ن

 آید  یمتو باده و گل ناگوار   نر  که
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   یآ بنفشه مو باز  ای  ن  تو هیسا بهار 

 آید  یمتو خار  من نر ی ده یکه گل به د
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 بهار   شهیهم 

  گل چو عمر من گذران    ای که گذشتم از تو  

 که به باغ بهشت گم شده مان    متیچه گو 

 دور چشم تو هر چند داد دل نستاندم به

 که کام دل از دور آسمان بستان    برو 

 به جگر داغ عشق و از تو گذشتم   گذشتم

 بمان   شی به کام خو   یبه کام من که نماند

 تو خوش باش    د یعمر مرا گر خزان رس بهار 

 از گزند خزان   منای  بهار  شهی که چون هم

 عشق تو گردد  مالی پا ی را چه غم که رس  تو 

 سمند شوق بران   زانیعز  یبر عزا که

  یز یمرا که جان عز   یچگونه خوار گذار 

 مرا که بخت جوان   یسندپ ی  چگونه پ

 غبار غم بر فشان ز چهره که فردا   کنون

 چه سود اشک ندامت که بر رسم بفشان  

 تو شاخ گل بنشستم    یکه به پا  ها سال  چه

 من بنشان   یرو  شی پ و گل  که بشکق  

 باغ تو بودم   ب یو من عندل ی غنچه بود تو 

 گلیر  شکفته چه ران    ای  ام  یکنون به خوار 
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 ات گذشتم و دانم  یپاس عشق ز بد عهد به

 عشق ندان   یذوق گذشت و صفا هنوز 

   شمیخارها که ز حرست شکست در دل ر  چه

 دگران  ی نهی که چو گل رس به س  دمتیچو د

 تو رس سودنم چو شاهد مهتاب   یبه پا  خوشا 

 ز خود که رسو ران   بران    هیتو سا ویل
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 دل است آخر 

 این است   ازو مشکل دنیدل چون توان بر  نای

 این است   جان من آخر دل  ستی آهن که ن

 را   شیدل مجنون خو  نایشناسمیم من

 این  است  حاصلکه نر   یپندش مگو 

   میو حک وانهیدی چاره  ستی جز بند ن

 این است   عجب عاقل ،پندش دهد هنوز 

 ستآمده  مار ی دل ب نای بیطب گفتم

 این است   قاتل  ،بر من و دل من  یوا ای

  ار ی   یکه بر خاک پا  میچرا نه كنت

 این است   نثار کردم و ناقابل جان  

   و بخنديد مدیع د یمرا بد اشک

 این است   مکن که از دل ما غافل بشیع

 غم صبور باش   نیدر  هیدهد که سا پندم

 این است    در بحر غرقه ام من و بر ساحل
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 گل ی  ه یسا

  نمی نگار پرده نش   آید  ز پرده گر بدر 

 نم یچ یچون اشک از نظر افتد نگارخانه

   ن  به بو م یبسازم از رس زلف تو چون نس 

 نم یکه گل ز باغ تو چ  ابد یگرم ز دست ن

 گره فکنده بر ابرو    به ناز جوان   مرو 

 نمی به جب ی   عشقم و زلف تو داده چ  ی  که پ

 و از اشک  ن  جان نداشت دلم طاقت جدا  ز 

 نمیپرده به چشمم که رفیر  تو نب  د یکش 

 آن که دلم باز رس کشد ز کمندش   تاب ز 

 نم یچشم او به کمست نشسته دهیکمان کش 

  نبود و شبنم شوقر  یدیام مینس  اگر 

 نم یباغ طبع حز  ده ینداشت خزان د  گل

 رسو ای  توام ی ه یناز رس مکش از من که سا به

 نمی تو نش ی ه یتا به سا  ی   شاخ گل بنش  چو 
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 گم شده   ار ی

   رو کن   آینه گر چشم دل بر آن مه

 او کن   یرو   یآینه جهان در  ی  س

  دتی  مباش که کس برنگ هیخاک س

 شو که خدمت آن ماهرو کن   آینه

 شود   تو جلوه گاه آن گیھ  جان

 اش به اشک صفا شست و شو کن   نهی یکا

 توست  یرو  اد یمن همه با  الیو خ خواب

 رو کن   دار یبه من چو دولت ب  گ  تا 

   بود ویل ی درد عشق صبور  درمان

 سنگ و سبو کن   تیبا من چرا حکا

 چمن   ن یبلبل در ی چکد ز ناله یم خون

 که به هر خار خو کن    ،از تو گل اد یفر 

 که زلف   شنر  یبه بو  ، بسته ام به باد  دل

 بو کن  و مشام مرا مشک ن  بگشا

 گم شده گرد جهان مگرد    ار ی نجاستیا

 اگر جست و جو کن   هیسا  یخود را به جو 
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 نگاه   زبان

 من و توست  انیآنچه م  نشود فاش کش

 تا اشارات نظر نامه رسان من و توست

   میگو یمگوش کن با لب خاموش سخن  

 که زبان من و توست   پاسخم گو به نگایه 

   د یشد و کس مرد ره عشق ند یروزگار 

 نگران من و توست  حاليا چشم جهان  

   د یچه در خلوت راز دل ما کس نرس گر 

 عشق نهان من و توست ی همه جا زمزمه 

 ارنه  ،بهار دل و جان باش و خزان باش گو 

 بسا باغ و بهاران که خزان من و توست  ای

 بهشت   یفردوس و تمنای همه قصه نیا

 ز جهان من و توست  ایل یو خ ن  گفت و گو

 عقل  ی  باچهیما گو ننگارند به د نقش

 عشق است نشان من و توست ی هر کجا نامه 

 ماست فروغ مه و مهر  ی ز آتشکده  هیسا

 روشن که به جان من و توست آتش  نیوه از 
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  از یرسشک ن

 باز پس نرود    افتیتو ره   ش ی که پ  دیل

 هوس نرود  عشق از ن  ی هوا گرفته 

 شب تار    نیزنم در یم زلف تو دم  ی بو  به

 نفس نرود  ک یتو   گرنه چون سحرم نر   و 

 به دام غمت خو گرفت مرغ دلم   چنان

 قفس نرود  نیباغ بهشتش در   اد یکه 

  از یکنم رسشک نیم ر حآه س نثار 

س نرود   ای توام که دامن   گل ز دسیر

 عشق آتش  بسوز و به جان بر فروز  دال 

 به چشم کس نرود   ی چراغ تو دود نیکز 

 فغان بلبل طبعم به گلشن تو خوش است  

 گل ز خار و خس نرود   یکه کار دلیر 

  د یناقوس معبد تو شن ی که نغمه   دیل

 بانگ هر جرس نرود  چو کودکان ز ن  

 همه عمر  رس نهم   هیآستان تو چون سا بر 

 باز پس نرود  افتیتو ره    شی که هر که پ
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 همای ه یسا

 نکرد غ یــــتو باد صبا در  ی به من ز بو 

 نکرد   غیــــآشنا نفس آشنا در  ز 

 هر گزش مباد آن گل   دیلغنچه تنگ  چو 

 نکرد  غیــــ صبا در  میخوش ز نس   یکه بو 

 وش باد  ی آن پر  یرو ی نهی آی یصفا

 نکرد  غ یــــکه با شکسته دالن از صفا در 

 کشم من زاریم  شیز بخت بد خو  جفا 

 نکرد    غیــــبه من از وفا در  ار ی وگرنه

 مشفق بود بیطب من چه بهشنر  بیحب

 نکرد   غیــــدرد مرا و دوا در  د ید که

 دولت باد   بانیبر رس او سا شهی هم

 نکرد  غ یــــاز رسما چون هما در  هیکه سا

 رسو بلند    دهیبخت بود که آن رس کش  چه

 نکرد   غیــــخاک پا در من ی ده یز آب د

 آستان نظر اشک پرده دار دل است   بر 

 نکرد   غیــــمن از تو جا در ی ده یکه د   ا یب

 بنواز  ایبه بوسه  نمیاز آن لب شکر 

 نکرد   غ یــــاز نوا در  با تو چو ن   هیکه سا
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 نشان نر 

   ستی ن بیگونه ام که در غم غربت شک  نیز 

 ستی ن بی هجران غر  ت یگر رس کنم شکا

 و صحبت جانانه ام ببخش   ی  بگ جانم

 ستی ن بیهست و ز جانان شک بیکز جان شک

 محبت کجا رود   ار یگشته د  گم

 ستی ن ب یهست و نشان حب  بینام حب

 به حالم نظر نکرد  ار یمنم که  عاشق

 ستی ن بیطب کنیخواجه درد هست و ل ای

 ستمدیع شی کار عشق او که جهان  در 

 ستی ن بی که ما را رق  میشکر چون کن نای

   افتینصاب حسن تو حد کمال   جانا 

 ست ی ن بی که از تو هنوزم نص  ی   بخت ب  نیو 

 رسو خوش خرام   ای گوش کن  هیگلبانگ سا

 ستی ن بیهر عندل ی سوز دل به ناله نیکا
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م  و شوق   رسر

 دهد به من یم ستاند از من و جان یم دل 

 دهد به منیمجان و کام جهان  آرام

 صبح سعادت است  ی عهیتو طل دار ید

 دهد به منیم ز مهر طالع آن  تا گ

  ار ید نایو گمنام  بمیغر ی دلداده 

 دهد به من  یمکه نشان   ی   دلنش  ار یزان 

 وصال توست   جانا مراد بخت و جوان  

 دهد به منیم کو جاودانه بخت جوان 

   مت یآمدم که حال دل زار گو یم

 دهد به منیماما مگر رسشک امان 

م و ناز ببندد لب ن چشمت  ازیبه رسر

 دهد به من یماگر هزار زبان  شوقت

 چشم تو خوش ترست ی وه یسخن به ش یآر 

 دهد به من یم انیکه سحر ب  ی   بب  مسنر 

 عشق یهوادلم نر  هیبود سا  افرسده

 دهد به منیمکه جان   ستی زلف ک ی بو  نای
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 رسگردان  ی ه یسا

  ستی بند قفسم باز و پر بازم نیپا

  ستی پروازم نی رس گل دارم و پروانه 

 گلو  ست  گرفته  هیگل به لبخند و مرا گر 

 ست ی چون دلم تنگ نباشد که پر بازم ن

 برسان   ن  نوا ش یدل خو  یاز نا گاهم

 ستی سوز تو دمسازم نی ناله نیکه جز 

 شکند ناله ام از رقت دل  یم گلو   در 

 ستی طاقت ابرازم ن هست ویلها قصه

 داشت   ی هم با نفس گرم تو آواز  ساز 

 ست ی رس ساز و دل آوازم ن گر یتو د  نر 

 غم دل   د یاگر اشک منت باز نگو  آه

 ستی همدم و همرازم ن  نیپرده جز   نیکه در 

   ماه ویل ای  دلم از مهر تو در تاب شد 

 ست ی غمازم نی آینه ی وه یچه کنم ش

   شیاند کیبار  ی آن ابرو  یگره بند  به

 ستی تو در چشم نظر بازم ن ی که به جز رو 

 رسگردانم  ی چون باد صبا خسته هیسا

 ستی آن رسو رسافرازم نی ه یتا به رس سا
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  خاموشر ی افسانه 

 خاموشر های به افسون ن  گویم چه خوش افسانه 

 خواب فراموشر   نیخود بستان بد اد یاز  مرا 

   می  موج چشم مستت چون دل رسگشته بر گ از 

 مدهوشر  یایدر  نیکه من خود غرقه خواهم شد در 

 از جام مودت نوش و در کار محبت کوش   یم

 اگر نوشر  ی   نوش یم  نایخمارست نر  ،به مسنر 

 چشم غمازت   بیداشتم دور از فر ها سخن

 مجال حرف در گوشر  یچو زلفت گر مرا برد

 سخن   با یز  نیرنجند از یمسنجد و م ن

 خاموشر های تا گم کنم خود را به خلوت  ا یب هیسا
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 ر ید

 ره به رخ تو در گشودم من   صد 

 را نمودم من  شی بر تو دل خو 

 لرزان را    د یآن امی هیما جان

 فزودم من  ، چندان که تو کاسنر 

  یدیدم سوختم و مرا نیم

 امروز نگاه کن که دودم من 

 افسوس!   ،یامدیمن بودم ن تا 

 نبودم من  ، یوانگه که تو آمد
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   ترانه

 زمانه با من است   تا تو با من  

 بخت و کام جاودانه با من است 

 و من چو باغ   بهار دلکشر  تو 

 شور و شوق صد جوانه با من است

 جان   د یام ای نتی دلنش  اد ی

 روانه با من است هر کجا روم 

 راست   نوشخند صبح اگر تو  ناز 

 شبانه با من است ی هیشور گر 

 ستی و جام و چنگ اگرچه ن شی ع برگ

 و ترانه با من است و مسنر  رقص

 مراد من به خنده گفت   گفتمش

 البه از تو و بهانه با من است 

 من آن سمند رسکشم   گفتمش

 با من است   انهیخنده زد که تاز 

   از یکسش گرفته دامن ن  هر 

 با من است انهیم نایناز چشمش 

   د یز رس پر  یپر  ای  نازت  خواب

 شب خوشت که شب فسانه با من است
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 تنگ غروب  

 قفس  ی گوشه  نینفس که در   ای کن  یار ی

 
 

 نفس  کیی برآورم ز دل خسته بانک

 و راه دور  ابانیغروب و هول ب تنگ

 جرس ی نه پرتو ستاره و نه ناله 

 کارون و زنده رود ی  ده یگشت د   خونابه

 آشنا برس از ساحل ارس کیپ یا

انهیپ صیر   ام آخر تمام شد  میر

 من برس  اد یبه فر   د یام ت یآ ای

   ف یحر  ای محتسب مشکن ساغر  میب از 

 خواره را دريــــغ بود خدمت عسسیم

 شباز ی به پ   آید  چه کس  گرم ی مرگ د جز 

 و همچنان نگران تو باز پس   میرفت

 در رس است   د یخورشی چشمه  یما را هوا

 هوس این  در گر برود رس    هیسهل است سا
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   بهانه

 عشق همه بهانه از توست   ای

 ترانه از توست   نای من خامشم

 بانگ بلند صبحگایه  آن

 شبانه از توست ی زمزمه وين

 را ندانم  شیانده خو  من

 بهانه از توست نر ی هیگر   نای

 جان پاکبازان آتش  یا

 در خرمن من زبانه از توست 

  ستی تو را زبان نی شده افسون

 ور هست همه فسانه از توست 

   ا؟ی در  م یمرا چه ب کشنر 

 توفان ز تو و کرانه از توست 

  ستی غم ن ،و گرنه باده دیه گر 

ابخانه از توست  ،مست از تو   رسر

 چشمت؟   شی را چه اثر به پ یم

 شادمانه از توست  مسنر  نیکا

 کند عقل؟   تو چه توسن   شی پ

 از توست  انهیرام است که تاز 
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 گذرم خموش و گمنام  یم من

 جاودانه از توست ی آوازه 

   ی  مرا ز خاک برگ هیسا چون

 رس و آستانه از توست  نجا یکا
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 کوچه سار شب    در 

 زندم به در ن  کش  ،کشنر   یرسا نیدر 

 زند مدشت پر ملل ما پرنده پر ن  به

 کند  م ز شب گرفتگان چراغ بر ن ک ی

 زند مبه کوچه سار شب در سحر ن کش

 سوار غبار نر  نای ام در انتظار نشسته

 زند مرس ن  دهیسپ  ی   چن کز شنر   غیــــدر 

 غم  ی  پر ستم که اندر او به غست گه  گذر 

 زندم آشنا به رهگذر ن یصل ک ی

   شود م تر ندگر خراب دل خراب من  

 زند مخراب تر ن  نیکه خنجر غمت از 

 بسته ات؟ های چهی در  نیچشم پاسخ است از  چه

 زندم کس ندا به گوش کر ن  چیکه ه  برو 

است    فکنندم یب ،دارم و نه بر  هیسا نه  و رس 

 زندم تیر ن اگر نه بر درخت تر کش
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 خاموش  لب

 کن  یمدل من گوش  ی امشب به قصه 

 کن  یممرا چو قصه فراموش   فردا 

  نیا
 
  ستی در صدف روز گار ن شهی ر همد

 کن  یم تو کجا گوش   ویل متیگو یم

 متی  رسد که در آغوش گم ن دستم

 کن  یم ماه با که دست در آغوش  ای

 نخست  ی که با جرعه  ستی ساغر تو چ در 

 کن  یمو مست را همه مدهوش  ار یهش 

 ی   بب  ا ی زند به دل خم بیم جوش  یم

   کن  یم  اووشیاگر ز خون س یادی

   متیخوش بگو   سخن   کن  یم گر گوش 

 کن  یم که تو در گوش   یبهیر ز گوهر 

 جهان ز خون دل عاشقان پر است  جام

 کن  یم وش ندار اگرش  حرمت نگاه 

 به جمع  ایچو شمع شعله در افکنده  هیسا

 کن  یمداستان که با لب خاموش   نیز 
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  ما ی از ن بعد 

 تو بمان   ارا ی ، کس تنها شدهبا من نر 

 خدا را تو بمان  ،خانه نیهمه رفتند از 

 ام   دگر رفتن    ،دهیبرگ خزان دنر  من

 تازه بهارا تو بمان ، یتو همه بار و بر 

 و درد است همه نقش و نگار دل من   داغ

 نگارا تو بمان  ،نقش به خون شسته نای  بنگر 

   کیل ،سواران را  ستی ن یگذر   ابانیب نیز 

 غبارا تو بمان ،است نر ـــیما خوش به فر دل 

 رفت   شان  یپر  ،عشاق یدم از حلقه  هر 

 سلسله دارا تو بمان ،به رس زلف بتان

 خيل يتيم ن یتو بمان بر رس ا ارا یشهر 

 گسارا تو بماناندوه  ،ارا ی ،پدرا 

 ستیتو چون موج چه خوش زار گر  یدر پا هیسا

 کنارا تو بمان  ،رس سیر  تو خوش باشد  که
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 شبانه  یه یگر 

 خانه گرفت  ی شب آمد و دل تنگم هوا

 طاقتم بهانه گرفت نر  یهیگر   دوباره

 درد خموشانه ام دوباره شکست بیشک

م زبانه گرفت  دوباره  خرمن خاکسیر

 شد و به شعر نشست  یزمزمه زار  نشاط

 خنده فغان گشت و در ترانه گرفت  یصدا

  ی  پسند کماندار فتنه کز بن ت زیه

 نگاه کرد و دو چشم مرا نشانه گرفت

 عافيتم بود روزگار نخواست  د یام

 و امان داشتم زمانه گرفت  شی قرار ع

 ستمگر که هر چه داد به من لیبخ  زیه

 باز ستاند و به تازيانه گرفت  غیت به

 رس و سامان شدم   دود نر  چو 

 گرفت   انهیآشدر آتش   که برق بل به خرمنم زد و 

 بسوخت  شهی گل که درخت کهن ز ر   یجا چه

 سموم نفس کش که در جوانه گرفت  نیاز 

   من همچو ابر باران  ی گرفته   دل

 شبانه گرفت ی ه یمگر از گر  شر یگشا
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 مرد  قدر 

 درد   ی   همنش  نای  به خلوت بگذر شنر 

ح آن دهم که غمت با دلم چه کرد   تا رسر

 زخم اندرون  نیرود نهفته از یم خون

 داشت درد  اد یماندم خموش و آه که فر 

 خت یبل که ر  لیکه با همه س  ی   طرفه ب  نیا

 نگشت رسدها داغ محبت تو به دل 

 تو   یاز رس راه وفا م ی   من بر نخ

 گرد   ختند یام اگر چه بر انگ از هسنر 

 که جان فدا کنمت باورت شود    یروز 

 دردا که جز به مرگ نسنجند قدر مرد

 که شب نماند    جام صبویح ار یب ساقر 

 و آن لعل فام خنده زد از جام الجورد 

 آن بهار و گل رسخ بشکفد   آید  باز

 زرد  ی مثال از نفس رسد و رو  نیچند

  افتی ره ن دار یاو که جز دل ب یکو   در 

 رسند خانه پرستان خوابگردیم  گ

 ستی ن  فی! حهیسا ،از دل ما  خت یکه ر   خون  

د غ یآب خورد ت  انهیم نیز  گر   هم نیر
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  صله

انر  نمی شب بنش   کیبا تو 
   م یبخور   و رسر

 م یبخور   آلود و جگر سوخته آنر آتش  

 تو مست  یسو ی چو گ میفتیدر کنار تو ب

 م یبخور   ن  تا ختهیدست در گردنت آو 

 وصل دالرام خوش است ی با وسوسه بوسه

 م یبخور  چنگ و ربانر ی با زمزمه باده

 شی قدح کن زان پ د یخورشی ه یاز سا سی  

 م یبخور   شهانر   ی  کماندار فلک ت  کز 

   ا یب ،که مست است  می  چشم تو بم شی پ

 م یبخور  نانر  یممستان  باشر تا به خوش 

 جام لب توست ی جرعه  ی   هم  هیسای صله

انر  مینغز بخوان غزیل
 م یبخور   و رسر
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   ونیهما داد یب

 گرفت    داد یچشم تو چندان ره بی فتنه

 گرفت   اد یدل من دامن فر  بیکه شک

 صبح و قدح الله شکست ی آینه  که  آن

   خاک شب در دهن سوسن آزاد گرفت

 فلک   ز ی که خونر   ،چشم تو  آه از شویح  

 گرفت   اد یو  مردم کشر ی وه یش نای  د ید

  یمدد اربی ،و شمع دل سوخته منم

 که دگرباره شب آشفته شد و باد گرفت 

 تر است ی   عشاق غم انگی از ناله  شعرم

 گرفت   داد یره ب گر ی داد از آن زخمه که د

 کار   نیی  ش نای که  ،میعشقی ! ما کشته هیسا

 فرهاد گرفت ی شهی مدد از ت ، مصلحت را 
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 ازیل

 شب به راه تو ماندم که ماه من باشر  چو 

 عاشق کهن باشر  نای خلوت  چراغ

ه پر  به  رسگذشت شبم   شانیسان سیر 

 چمن باشر  نای  تو که مهتاب یامدین

 هات یه ،به صد هی    خواجه نگشنر  ار ی تو 

 من باشر  قرار نر بر مراد دل   که

 بود تداران چه التفا آینه را به تو 

 باشر  شیر  یحسن خو ی فتهیکه ش  ی   چن

 خود شکست در غم عشق  ز ناز گ دلم

 شکن باشر که دل   د ی ایاز تو ن گرنه  و 

 به خرسوان دادند    نیی  آن لب ش وصال

   بس که کوهکن باشر   ی   هم  بی تو را نص

 هر چند   ،نباشدت  ن  ز چاه غصه رها

 تهمیر  باشر   ی  به حسن يوسف و تدب

 ست یمبلبل از خا  اد یکه فر   هیسا خموش 

 سخن باشر چو شمع سوخته آن به که نر 
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  گر ید داستان  

 دگرست    ز بوستان   تو گل یرو 

 دگرست   لعل لبت از گوهر کان  

 ی  سهل مگ  ی   دل دادن عارفان چن

 دگرست   تو آن   ز یحسن دالو  با 

 وصل و هجران بگذار  ثیدوست حد ای

 دگرست عشق من و تو داستان   نیکا

 نفس تو در من افتاد و مرا   چو ن  

 دگرست هر دم ز دل خسته فغان  

 به دل ما نرسد    ا یغم دن ی  ت

 دگرست  زخم دل عاشق از کمان  

 افتی  ره تو به زهد و علم نتوان   نیا

 دگرست  غم عشق را نشان   گنج

 دانست  چه خوایه هیقول و غزل سا از 

 دگرست که عشق را زبان    خاموش
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 خاکسی    پرواز 

؟   به جز باد سحرگایه  که شد دمساز خاکسیر

 از راز خاکسیر  ایپرده  د یگشایم هر دم  که

 و خوش دامن کشان رفتند   دند یشعله رقص یبه پا

 زان جمع دست افشان نشد دمساز خاکسیر  کش

   نجا ای کرده اند آتش   در  ن  هزاران  ی پندار  تو 

 آواز خاکسیر  زیه ،نالد یم چه خوش پرسوز 

 و چون باد بگذشنر  یدیدآتش  در  سمندرها 

 پرواز خاکسیر   ی   عشق ب ی   کنون در رستخ

 بهاران است  ی   رنگ  یایکنده را رؤ   نای هنوز 

 گل نرفت از طبع آتشباز خاکسیر   الیخ

ح و قصه حاجت ن  گر یمن و پروانه را د  ستی به رسر

 خاکسیر  جاز ای  ما بشنو از  هسنر  ثیحد

 رس گران دارد   جوان   ی   خواب نوش   هنوزم

 رقصد هنوز از ساز خاکسیر یم شعله  الیخ

 هست و خاموشم  نمی آتش های بس افسانه چه

  که
 

 از دهان باز خاکسیر  د یایبرن بانک
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 بلند  آواز 

  ن  بگشا سو ی و گ ن  یوقت است که بنش 

   ن  جدا های غم شب  میتا با تو بگو 

 جان  ای  آمدم ،طلبد یم بزم تو مرا 

   ن  رها ستی من عودم و از سوختنم ن

 ستی  اس شیتا در قفس بال و پر خو 

 ن  پرواز بود مرغ هوای گانهیب

 نواهاست   ز یبا شوق رسانگشت تو لیر 

 ن  تا خود به کنارت چه کند چنگ نوا

   مییکه ما منتظر باد صباست  یعمر 

 ن  دهد باد صبا  غامیتا بو که چه پ

 ی نا نای یبر آن گوش که بس نغمه  یوا یا

 ن  نا ی شهیو نشد آگه از اند د یبشن 

 بر آن چشم که با پرتو صد شمع  افسوس

 ن  و ندانست کجا د یات د  آینه در 

 تو و کس نشنودت باز   یبلند آواز 

 ن  تنگ شنوای پرده   نیاز  ون  ی  ب

 چشمم  ی خانهیبندان پر  آینه در 

 ان  خود  دار ید  که به مهمان    ی   بنش 
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   ند یتو گشا یاز توبه رو  یکه در   ن  یب

 ن  گشا  نهی آیی خانه  نایهر در که بر 

 مرا تنگ در آغوش گرفته ست  هیسا چون

 ن  ار رسای  نای باد مرا صحبت   خوش
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 شکسته ی آینه 

 که جان دل ما رفت   د ییایب  ،د ییایب

   که آن خنده گشا رفت  د ییبگر  ، د ییبگر 

   خت یکه آن آالله فرو ر   د یفتیخاک ب نیبر 

 که آن رسو فرا رفت  د ییباغ بگر  نیبر 

 خوار سفر کردکه غم  د ینی غم بنش  نیدر 

 دوا رفت د یکه ام  د یدرد بمان نیدر 

 جمع پراکند    نای که  د یار یشمع م دگر 

 بزم صفا رفت  نیکز   د یدگر عود مسوز 

 ما خفت  که آن ساقر   د یجام مبوس لب

 که آن نغمه رسا رفت   د یرگ چنگ بیر 

 بشکست  آینه حسن مجوييد که آن  رخ

 وفا رفت  یکه آن بو   د ییگل عشق مبو 

 او بود که سوط غزلم داد   ن   ینوا

 نوا رفت ، سوخت که ن    د یغزل باز مخوان

 که پر خون جگر گشت   د یچشمه منوش نیاز 

 که آن آب بقا رفت   د ییتشنه بگو  نیبد

 و شب افتاد   میو نشست  میرس راه نشست 

س س  ،د یبی   که آن ماه کجا رفت  د یبی 
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 اقبال کزو بر رس ما بود  ی ه یسا زیه

 که آن فر هما رفت   د یمخواه هیرسو سا
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  آینه در  آینه

 مرا   د یپسند ار ی  ،مژده بده ،مژده بده

 مرا  د یتو گشتم و او برد به خورشی هیسا

 منم  دهیخندی هیگر   ،منم دهیدل و د  جان

 مرا   د یپسند ار ی  ،منم دهیپسند ار ی

 نماز   د یمن آر  ی سو  ،قبله منم ،منم کعبه

 مرا  د یشد و بوسكان صنم قبله نما خم 

 من ی دهیخوشش تافته در د دار ید پرتو 

 مرا د ی د  و  دمشید ، شد  آینه در  آینه 

 رخ روشن او   شی شود پ د یخورش  آینه 

 مرا د یتاب  ینهاک  ی   تاب نظر خواه و بب 

 گوهر گم بوده نگر تافته بر فرق ملک  

 مرا د ی خوب نظر آمد و سنج  یگوهر 

 باره زند   نایچو فواره زند بوسه بر  نور 

 مرا د یجمش  تی  نگر و غ مانی رشک سل

 نگرم  یمسحر از کاخ کرم چون که فرو  هر 

 مرا  د یانگ لک الحمد رسد از مه و ناهب

 رخ او   یرس زلفش نکشم رس ز هوا  چون

 مرا  د یشب ام  نیباش که صد صبح دمد ز 
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 جان رها کرده تنم  ،هنمی  پتو نر پر 

 مرا  د ین یخود باز نب ی هیتا نشوم سا
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 و نوش   ناز 

 در آغوش چشم   خت یدلکشت گل ر  ال یتا خ

 گل پوش چشمی  صد بهارم نقش زد بر پرده 

  ستی تو ن دار ید یارایرا   گانهیب  مردم

 گرچه در آغوش چشم  ن  چون روشنا ایخفته

 از خون دل  میآن آمد که ساغر پر کن وقت

 شد جام حرست نوش چشم   لعلت تیھ یمکز 

 بر آن حسم پنهان عاشق اند  ،دهیناد  ،چشم و دل

   بر هوش چشم نیآفر  ، دل نشیبر ب نیآفر 

 برق عشق   ای  ،رخساره روشن کن شنر آتش 

 خاموش چشم ی بر کنم در خانه   تا چرایع  

 دوست؟  غامیپ  ا یآرند؟ یم دار یدی مژده 

 نهان در گوش چشم؟  د یگو یم اشک شوق امشب چه 

 ناز گوش   ، رسد هر صبح بانگ دلنوازتیم

اب چشم مستتیم  نوش چشم  ،کشم هر شب رسر

 که من    ،شو   نا ی ! بهیسا ای ،غبار راه او  در 

 دارم ازو بر دوش چشم ا یمنت صد توت
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  یلیلی ه یگر 

 ی   گون بب  گر یحال د ، تو نازم انیچشم گر 

 ی   کنار بسیر مجنون بب   ل یلی هیگر 

 دل نازک غم هجران دوست   نای  د ینتاب بر 

 ی   صیر کم و آن محنت افزون بب نای اربی

   ا یساق ،دل آتش   مانده ام با آب چشم و 

 ی   کار را در آب آتشگون بب ی  چاره 

 آمد ناز و نوش گل در آغوش بهار  رشکت

   ی   اکنون بب  ،خزان یغمایگشوده دست   یا

 کار چشم و دل گذشت از اشک و آه   گر ی ! دهیسا

 ی   موج موج خون بب ، جا این است   هجران غیت
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 ا یدر  لذت

 ستی ارش نی  چ یکه در دو جهان جز تو ه  دیل 

 ستی جهان به کارش ن نباشر  ار یتو    گرش

 ما   پر است کشنر  ا یز لذت در  چنان

 ستی کنارش نی  شهیورطه و اند میکه ب

  از یکند دهان ن  به سان صدف وا  کش

 ستی چون تو در کنارش ن یگوهر   ی   که نازن 

 ست ده یدوست گل افشان اشک من د الیخ

مسارش ن دهید  نای کههزار شکر    ستی رسر

 عشقم و بس   وانگانیدی نه من ز حلقه

 ستی ش نقرار نر که   یدیکدام سلسله د 

 من که ازل تا ابد گذرگه اوست   سوار 

 ستی نماند که بر خاک رهگذارش ن یرس 

 خورد دل من یم خود آب  یمتشنه کا ز 

 ست ی سوخته جان من بهارش ن ر یکو 

د  هیسا ای  طبع من عروس  هر چه دل بیر

 ستی ن  ارشیشعر شهر  یی  دل هنوز 
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  ی   رستاخ ی فتنه  در 

 شکسته کجا   کشنر   ،کنار امن کجا 

 بسته کجا یبه پا نجا ای  از  زم یکجا گر 

 بارد  یمبام و در همه جا سنگ فتنه   ز 

 دل شکسته کجا ایکجا به در برمت 

 افراشتیمگذاشت دل آن بادبان که   فرو 

 به گل نشسته کجا نای  بحر کجا  الیخ

 افتاد فرو   همریهیمکه هر قد  ی   چن

یل  کاروان خسته کجا  نای  رسد  به می  

س   تیحکا دال  اره می   خاکسیر و رسر

 به بادرفته کجا و چو برق جسته کجا

 آن زمان که رسم در پناه بال تو بود   خوش

 خجسته کجا ر یطا ایمت ی بجو  کجا 

   طلنر یمخوش ز دل پاره پاره   شی ع چه

 نشاط نغمه کجا چنگ زه گسسته کجا

س  برباد  انیز مرغان آش هیسا بی 

 باغ دسته دسته کجا  نیروند از یمکه 
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 سوگوار  هار ب

   د یل کشد به نب دنه   ،از گل دمینه لب گشا

 دیرخ تو رس  که نر   ینشاط بهار  چه نر 

 که شکفت   ایداغ دل ماست الله  نشان

 دیبنفشه دم  نای  زلف تو   یبه سوگوار 

 که خاک رهت الله زار خواهد شد    ا یب

 دیز بس که خون دل از چشم انتظار چک

 سار شاهدان چمن زلف نگون اد یبه 

 دی بی هیگر   بار یجو یم  آینه در  ی   بب

 دور ما که همه خون دل به ساغرهاست  به

 د؟ یکه بوسه خواهد چ  ی   غمگ  ز چشم ساقر 

   اد یفر روزگار نر  نیمن؟ که در  یجا چه

 دیبر فلک نال د یاز دست جور تو ناه

 ست ی ن  ن  ام چشم روشنا چراغ تو  نیاز 

 دیدود ند  ی  غ داد یبآتش   کس ز   که

 هنوز  میخر یم عمر و به دل عشوه  گذشت

 دیصبح سپ  اهیشام س  هست در ن   که

 امان؟    د یامها فتنه  نیدر  هیسا کراست

   د یبود در امان ام شد آن زمان که دیل 
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 دم رسد  نیکز   ی   خواجه بی آینه یصفا

 دیمکدر و بر آه عاشقان بخش  نشد 
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 الغزل ت یب

 که چون است    میعشق است؟ ندانچه  ،عشق نای

 عقل است و جنون است و نه عقل و نه جنون است 

 چه داند؟    وانهی و د ابد یچه در  فرزانه

 باده که هروز فزون است نایاز مسنر 

   شانیبحر پر  نای  نهان بر رس ست مایه

 بلند است و نگون است   مهیموج رسآس نیکا

 که بر عقل نهد بند ست  ایل یو خ حایل

 زبون است؟   ی  طرفه چه آهوست کزو ش نای

 جان زد؟  کجا بود که ناگه رگ   غیت آن

 همه خون است  نجا ای که پنهان نتوان داشت  

 تو هوش از رس من رفت    یمطلع ابرو  با 

 الغزل چشم تو چون است ت ی که ب  داستیپ

 کشد آخر؟یم زلف تو کارم به کجا  با 

 رشته برون است   نای  که ز دستم رس   حایل

  ستی ن و خوش بدن   سخن از نازگ! هیسا

 او خود همه جان است که در جامه درون است

   ز یآو   یو در زلف و  ن  دایبه ش  ی   برخ

 کنون است   ،از وقت خواسنر   آن بخت که یم
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   د یطلنر  طلعت خورش خلعت خاگ با 

 گون است  نهیرخساره بر افروز که او آ 
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 روح   دوزخ

 ستی را به سخن حاجت ن که کش  میمن چه گو 

 ستی من حاجت ن را به سحرخوان   خفتگان

 صبح؟   یرا چه ثمر مژده ختگانیشب آو  نیا

 ستی خواب شکن حاجت ن یمرده را عربده 

 دوزخ روح    نیکه در   ،نجا یصبا مگذر از ا  یا

 ستی خاک ما را به گل و رسو و سمن حاجت ن

   د یگر که بر او چشم خزان یم  یبهار  در 

  ستی مرغان چمن حاجت ن خوان  به غزل 

 غرقه به خون  هنی  پ نیالله را بس بود ا 

 ستی بل را به کفن حاجت ن دانیکه شه

 ما   ز خاکسیر خاموشر  داستیقصه پ

   ستی خرمن سوختگان را به سخن حاجت ن

 جان! مهر وطن کار وفاداران است  هیسا

 ست ی بادساران هوا را به وطن حاجت ن
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   انیدر م شهیهم 

 زمان ی از دو کرانه  ،نامدگان و رفتگان

  انیدر م شهی تو هم  ای  هان ، دوند یم تو  یسو 

 دشت آسمان یچرد آهو یمدر چمن تو 

 کهکشان   د یپرد باز سپ یمرس تو  گرد 

 چمن نینگرم در یم  شیر  یچه به گرد خو  هر 

 دهد نشانم ضمی  من جز تو نی آینه  

  درآ ها گل بوستان رسا از پس پرده   یا

 کشد مرا وقت سحر به بوستانیم تو   یبو 

  ایباغ درون هسته ایکه نهان نشسته  یا

 همه باغ شد روان  نیکا  ایهسته فروشکسته

 ی ناز پس زدی پرده  ،یمن شد از ین مست

 جهان  آمدن تو شد   ،یاز دل خود بر آمد

 موج خون   نهی از رس و س ،زند برونیم آه که 

 کشد کمانیممن چه کنم که از درون دست تو 

 وجودت از عدم زنده و مرده را چه غم؟ شی پ

 جان یبو  میشنو یم نفس تو دم به دم  کز 

 جامه در برم نعره زند که بر درم  ، تو  شی پ

 دهد امان م ن هیکه بنگرم گر   آمدمت
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   گر ید نقش

 به من ده    ا یدر  خداوندا دیل

 نهنگ آسا به من ده در او عشقر 

 چند  ایرا بس آمد قطره  فانیحر 

 به من ده    ا یبگردان جام و آن در 

 آراست   د یبا گر ی نگارا نقش د

 آن کلک نقش آرا به من ده  ک ی

   ن  مجنونان دشت آشنا از 

 به من ده   ل یآن ل  ،منم امروز 

 به چشم آهوان دشت غربت  

 به من ده ها ن  ی نهی که سوز س

 بر نتابند    شیآسايان بل  تن

 آن باال به من ده  ،من گفتم بل

   ادالنیدر  با  چو 
 ستی قدح چ  ،افنر

 به من ده  ا یجام آسمان در  به

 همت شاهانه دارند   انیگدا

 به من ده   با یز  ور یز تو آن نر 

 چه سنجد با دل من   ا یدن غم

 به من ده   ا یدننر های از آن غم
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  انیرو  نهی آی نای  دل تنگ اند  چه

 به من ده  ما یسنر  نهی در س دیل

   د ی خورش دار یو د  هیجان سا به

 به من ده  لدا ی در شب  یکه صیر 
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 حصار 

   د یپر خون کنها مانهیعاشقان پ ای ،عاشقان یا

 د یگلگون کنها  رخسارهها وز خون دل چون الله 

 حصار  نای از  د ی جه ونی  ب  ،سوار آتش   ک ی آمد 

 دیکن  ونی  نو شب را ز خود ب د یتا بر دمد خورش

   د یکش   ونی  چون ماه را از چاه غم ب وسف ی آن

 دیمحزون کنی ناله  نای احزان چرا ی در کلبه

   د ی آن مه رو نه شی در پ اینهی آی چشم ما  از 

 د یمفتون کن شیر  یفتانه را بر خو ی آن فتنه

 و زندان بشکند   ی  کند زنج  انیچون طغ  وانهید

 دیدر گردن مجنون کن ایحلقه لی او زلف ل

 و مه را لب به لب   د یشب خورش  مهیبه خواب ن دمید

 د؟ یچون کن ،رانی   صبح خ ای  ،خواب عجب نای  ی  تعب

 به چشم دشمنان  ی دود ،دوستان یبرا  ینور 

 د یرا افزون کن مهیه نای،  نهمیم آتش  من دل بر 

 خون؟  لبیرود س تخت و تاج رسنگون تا گ  نیز 

 د یتاج را وارون کن نای،  د یکن  رانیتخت را و  نیا

 رود یم که از خم در سبو خون دل ما   نیچند

 دیپر خون کنها مانه یپ  ی   شاهدان بزم ک ای
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  انتظار 

 زد  یم به رس   شبمیآمدنت د الیخ

 زدیم دلم چه پر   ن  یکه بب   یامدین

 بر آب شکفت   ی لوفر ی خواب رفتم و ن به

 زدیمبه چشم تر   تو نقشر   یرو  الیخ

اب  خواست یم و دلم  دمیدیم لعل تو  رسر

 زدیموسوسه ام چنگ در جگر   هزار 

 جست یماز آن دهان   یمکه کا  د ی ام زیه

 زدیمدر آن کمر   که دسنر   الیخ  زیه

 شدیم باغ وا   یبه تماشا ایچهیدر 

 زد  یم چو مرغ گرفتار بال و پر  دلم

   دمیدیم تو رفت و  ال یتمام شب به خ

 زد یمرس   دهیاشکم سپ ی که پشت پرده 
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  لدا یزندان شب 

 م ی   وقت است که برخ ؟شب و خاموشر  نای  چند 

 می   خندان را با صبح برانگ آتش  نیو 

   د یافروختنم با د یگر سوختنم با

هبعشق  ای  می   زن در من کز شعله نی 

 چشم در خون دلم دارد   قیدشت شقا صد 

 می   خود به کجا آخر با خاک درآم  تا 

 کوه نشستم من با تاب و تب پنهان   چون

 می   آنگاه که برخ د ی   زلزله برخ صد 

 آتش   بند از دل پر   میو بگشا می   برخ

 زم یفرو ر  نهی گدازان را از س  لیس نیو 

 از ابر فرو بارم   یی  گلو گ  هیگر   چون

 زم ی چون خشم رخ افزود در صاعقه آو 

 دند یدلواپس خورش انی   ! سحر خهیسا یا

 زمیو بگر  میبگشا  لدا ی شب  زندان
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 در آتش  دیل

 درون شعله پروردم   غم دارد ز خاموشر  چه

 برده از خاکسیر رسدم آتش   د یکه صد خورش

 شب تماشا کن   ای بیا   ،یو شاد ی به بادم داد

 گشته از گردمآتش   یایکه دشت آسمان در 

ار   ست  در من افتاده ن  هوا ،و توفان   ی   انگ رسر

 گردمیم گرداب   نیدر آتش ی که همچون حلقه

 که درمان جهان با اوست    شوق لعل جان بخشر  به

 موج خون در جان پر دردم  نای  کند یم چه توفان 

 عشق مردان است و جانبازان قیطر  یوفادار 

 راه خون آلود بر گردم   نینامردم اگر ز  چه

 شدیم و رو  ر یکه عالم ز   توفان  های در آن شب

 پروردم   نهی چراغ عشق را در سشب  نهان  

 رس از خواب زمستان   بذر پنهان   ای ی بر آر 

دم  از هر ذره دل آفتانر  که  بر تو گسیر

 بر دست بد خواهان  ختم یر  آب پاگ  خونر  ز 

 برآوردم   اووشر یس ،افکندمآتش  در  دیل

 شب تا روز  هیروشن کن که من چون سا ده یچراغ د

 کردم یموام  آتش  نهی س ی   خاکسیر نش  ز 
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  یآزادی مژده

 شنوم از چمنت  یم گل ی  باغبان مژده

 برساند ز منت؟  یمقاصدک کو که سل 

 مرغان سحری آن است که با نغمه  وقت

 وطنت ی به هوا  ن  بگشا  و بایل پر 

 دل خوردن و دلتنگ نشسیر  تا چند؟   خون

 هنتی  غنچه برون آر رس از پ ای  گر ید

   د یباغ ام ای،  دل داده امی از چشمه  آبت

 اسمنتی که به صد عشوه بخندند گل و 

 شنوم  یم ز صبا  وسف ی  اهنی  پ  یبو 

 الحزنت تی دل که گلستان شده ب ای مژده 

 گذرد یم ما  یآزادی لبت مژده  بر 

 دهنت یگرفتار فداجان صد مرغ  

   ا یب ،درست اند  مانی دوستان بر رس پ

 شکنت مانیکه نگون باد رس دشمن پ

   یبه زخم تیر خلق در آمد از پا خود 

 کنت   شهیخاک کند ر  ن یخواست کز یمآن که 

ه که در گوش گل تازه چه گفت  بشنو   از سیر 

 به ز بهار آمدنت ای،  یبهار آمد با 
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 عشق تای که چون  هیدر غزل سا ی   بنش 

 رس صدق بخوانند به هر انجمنت از 
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 بها  خون

ا  یدوست شاد باش که شاد ای  توست  یرس 

 توست  یگنج مزد طاقت رنج آزما  نیا

 و بزم مهر  دار یو پرتو د د یام صبح

 توست  ی همه اجر وفا نای که   ا یدل ب ای

 وزد  یمباد خوش نفس به مراد تو   نیا

 توست  یگل در هوا  یرقص درخت و عشو 

 تو بگذرد؟  ی را چه زهره کز رس کو  شب

 توست   ی شکن در رسا هیكان آفتاب سا

 مرادی برد تو را به رس چشمه یم  خوش

 توست یجست و جو که در قدم رهگشا نای

   شیبه خون خو   یدیکه تپ   نیبلبل حز  یا

 توست یبهاگل خونی  تو خوش که خنده  اد ی

 دال که خون تو آخر هدر نشد  یدید

 توست های گل همه از نافه  ی رنگ و بو  نیکا

 کوهسار و بازاین   در چو خنده   یشد پنهان

 توست یصداهای سو گذار قافله  هر 

 چشم یم دست تو یمآفتاب گر  از 

 توست یبهار گل افشان برا ن یکا  ی   برخ
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 چو غم خنر یگرچه در آم  هیجان سا با 

ا  یدوست شاد باش که شاد ای  توست  یرس 
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   خونیشب

 ای ساقر  نمود  یبرسان باده که غم رو 

 ای ساقر  بل باز چه بود  خونیشب  نای

 جام  ی آینه حاليا نقش دل ماست در 

 ای ساقر  چرخ کبود  نای  تا چه رنگ آورد 

 در او   د ی صد ام میکه بست   ار یآن  یدید

 ای ساقر  دست گشود چون به خون دل ما 

  و یما از دم د زدان  یآتش   شد  هی  ت

 ای ساقر  گرچه در چشم خود انداخته دود 

 مه نو   نیو   ،است فلک ی   خون زمی تشنه

 ای ساقر  که بس کشته درود ست  کهنه داش 

 داد   شمی ب  اگر روز و شنر  ستی ن  مننر 

 ای ساقر   چه ازو کاست و بر من چه فزود 

 جانی به خوناب جگر جامه میکه شست   بس

 ای ساقر  ازو تار به جا ماند و نه پود  نه

 به دست دل من بود که در معبد عشق حق

 ای ساقر  فرود   اورد یتو ن ی  به غ رس 

 ساخته اند    یمگردش   لب و جام ن   نیا

 ای ساقر  و لب جام چه سود  یم ورنه نر 
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 خلوت غم  این  در   هیدر فروبند که چون سا 

 ای ساقر  رس گفت و شنود  ستی با کسم ن
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 وار   زنده

 ی نه غمگسار  ،دل! نه غم ای  یماند بیچه غر 

  یانتظار  ار ینه ز   ،یار یبه انتظار  نه

   زد ی و بر  زد ی بگر   میغم اگر به کوه گو 

 یبار   د ینتوان کش  گران    نیکه دگر بد 

 چراغ چشم دارد از شبان و روزان  چه

 ی بار ست ایکه به هفت آسمانش نه ستاره 

 ی ز کار ماند ی   که چن   یبود ف یمن! چه ح دل

 یهی  به کار بندم که نماند وقت کار  چه

 رساند    ی که به تو پرتو   آن مایه د ینرس

 یبشکن که نماند جز غبار  نهیدل آبگ

 بخندد   عمر چشم بودم که مگر گل همه

 ی خون شو که فرو خليد خار  د یام ای  دگر 

 ستچرا شبت نکشته ،خنجر که دهیکش   سحرم

 یدگرم به شب گذار   فتد یتو بکش که تا ن

 رسشک همچو باران ز برت چه برخورم من؟ به

 ی همه عمر بر مزار  یماند  هی  چو سنگ ت که

 تو گناه زندگان    به زندگان نبخشر  چو 

 ی به بر تو زنده وار   د ی  تا بم بگذار 
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 چنان شکست پشتم که دوباره رس برآرم   نه

 یکه نداشت برگ و بار   یی  منم آن درخت پ

 و بگذر  ی  به کنار گ  یی  پناه پنر  رس 

 یکنار   دتینگشا  ر یمرگ د ی  که به غ

 و تنها بی غر  ی   بنش  ابانیب  نای غروب به

 یار یاران که رها کنند  ی ی وفا بنگر 
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 آر  اد ی

د ار یدل جز به بر  ی ما قصه    می نیر

د ار یاغ ی سو  تیشکا ار یوز   م ینیر

 نشد صدق دل و رس محبت  معلوم

د  نای  تا   م یرس سودازده بر دار نیر

 است که هرگز  انیما را چه غم سود و ز 

د  یسودا  م یتو را بر رس بازار نیر

 بازار   یم گر   نایل  حسن فروشان به با 

د  دار یما يوسف خود را به خر   م ینیر

 صبح دل افروز خوشت باد دوست که آن یا

د اد ی   می آر که ما جان ز شب تار نیر

 آن خرمن گل باد اگر چند   یرس سیر  

د   م یاز باغ تو جز رسزنش خار نیر

 نر 
 

 ام از چشم تو انداخت اگر نه رنک

د خون دیل  گ  می بود که در کار نیر

 از آن روست  هیچشم و دل سا روشن   تا 

د  دار یمنت د ای آینه از   م ینیر
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 غم  آتش  رس  بر 

 سوزد  یمآه کز تاب دل سوخته جان 

 سوزد یمکه زبان   م یدل چه بگو آتش  ز 

 دوزخ به رخ ما که گشود؟  ی رخنه نای  اربی

 سوزدیمدر تب و تاب است و زمان  ی   که زم

 نشست  نهی که در س  ی  ت  نیبرخاست از   دود 

 سوزد  یمدوست که آن دست و گمان  ای  مکن

 من است؟   ی   دل خون  قیدشت شقا نای  مگر 

 سوزد یمروان  در غم آن رسو  ی   که چن

 در دلم انداخت و عالم بو برد   آتشر 

 سوزد  یمعود نهان  نای که خام پنداشت  

 که سپند دل من    ی   لذت عشق و وفا ب

 سوزد یم غم رقص کنان آتش  ر رس ب

 ابر بهارش چه مدد خواهد کرد؟  ی هیگر 

 سوزد یمدل رسگشته که چون برگ خزان  

 که مراست آتش    جان پر  نیخاموش کز  هیسا

 سوزد یم را گر بدهم راه جهان  آه
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 خون ی پرده در 

 میتا داد عمر رفته بستان ا یبهار آمد ب

 میبرافشان رس و دسنر  یرسو آزاد یبه پا

  مییعهد گل زبان سوسن آزاد بگشا به

 میدانیم خون خوردن خاموش   نای که ما خود درد 

 خون عاشقان دارد   یعطر گردان بو  مینس 

 م یگل در مشام جان بگردان  نای  تا عطر  ا یب

ار   است   نان ی خون نازن  ی   ارغوان واخ رسر

 میشعله بنشان نای  بر رس ها سمندروار جان

 بلبل   ای  رسخ گل در غنچه پنهان است جمال

 م یصبحش بخندانی خوش بخوان کز مژده  یرسود

 بهشت عدن خواهد شد   نر یکز خنده اش گ  گل

 م یخوان به گوش دل فرو   یاو رمز  یز رنگ و بو 

   د ی   آرزو خ مینس  یوز ی  کز باغ پ  سحر 

 م یبرقصان یگلگون کاندر آن شادهای  چه پرچم 

 ی کن شود آر مم دست رنج هر ناممکن   به

 میاقبال محرومان بجنبانی تا حلقه ا یب

   ابیعاشقان در  سیع د یساحل ام ای  اال 

 میرانیم تو  یتوفان به سودا  نیدر  که ما کشنر 
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 آن گلگون گردن تاز چنگ انداز  ال یدال در 

 م یفرومان  ی   شب سنگ نایبی مبادا کز نش 

 ه یسا ،زند یمخون ی در پرده  خوش ریه قیشقا

 م ینغمه نتوان نای  اگر همخوان   میراهنر  چه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

221 
 

 افشان خون   گل

 بلندا رسما که گر غرق خونش 

 تو هرگز زبونش   ن  ینب  ،ن  یبب 

   ونیرسافراز باد آن درخت هما 

 نشد رسنگونش   رسنگون   نیگز 

   یش بیر که هر چه   تناور درخنر 

 فزون تر بود شاخ و برگ فزونش 

زن   ن    آسمان زد همانا تیر

 سقف و ستونش   ختیکه بر رس فرو ر 

   ند یواژگون شد از آن تا نب   ی   زم

 آسمان واژگونش ی آینه در 

   د یعهدش بل آزما ی گو   بل

 مرد و آن عهد و آن آزمونش زیه

 برون رفت و آخر  چند و چون   از 

 ندانست کس چند و چونش غا یدر 

  ونیدا ما کهی عشق فرزانه خوشا 

 جنونش   تی مجنون سبق برده ص ز 

 از آن خون که در چاه شب خورد بنگر 

 گونش   د یلبخند خورش سحرگاه
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   د ینمایمزلفش آن لعل  خم

 رس از رهنمونش  خ  ینگر تا نپ 

   یتو از خون او آب خورد  بهارا 

 گل افشان خونش   ن  یتا بب  ا یب

 را  سانیاست در بزم او قد سمایع

 ارغنونش ی دال گوش کن نغمه

 کرانه آن نر   استیمانند در  به

 سکونش  یدیو د یدیتو موجش ند

 
 

 آید بر  ی که با و   د یا یب نهنک

 برونش  آید  از عهده  هیکجا سا
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   پژواک

 پاک است    آینه ما همچو ی دل شکسته 

 در نشود گم اگر چه در خاک است یبها

 آشکارا شد   وسفی  هنی  چاک پ از 

 دامان پاک است هی   پاکی ده یکه دست و د 

 رهت نزند    هیو س د یکه نقش سپ   نگر 

 سخت چاالک است امای یدو اسبه  نای که

 قامت عشق   اسیعقل کجا و ق قصور 

 به قدر ادراک است  یتو هرقبا که بدوز 

 کز زبان بلبل مست   درآ به باغ  سحر 

 گل چرا چاک است    بانیکه گر   متیبگو 

 اشک  ی رواست گر بگشايد هزار چشمه 

 تاک است نای هایکه داس تو بر شاخه  ی   چن

ا دمیدوست آنچه کش  از   دشمن بود   یرس 

 باک است چه نر  فغان ز دوست که در دشمن  

 دل   ای دار  روشن نگاه ی چشمه یصفا

 اگر چه از همه سو تند باد خاشاک است

 من ی نهی زند ز سیم توست که بر  یصدا

 که جهان از تو پر ز پژواک است  ای  ن  کجا
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 بیزندان و بانگ مرغ غر ی و گوشه  غروب

 که هنگام شعر غمناک است  هیسا بنال

 نهفته گرفت ی ناله  ن یاز  نم یحز  دل

 راک استی ز پرده  یی  که وقت صف  ا یب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

225 
 

 صاعقه   چراغ

 شما رسم ی آن که باز به گو  یکو پا

 باد صبا رسم   یمگر به پر  آنجا 

 که قاصدان سحر راه گم کنند    ن  جا

 کجا رسم  ابانیمن مانده در غروب ب

 شدند   ن  راه عشق او چه سواران که  در 

 دست و پا رسم؟نر ی اده یپ ، آنگاه من

 بانگ غمم که رفتم و رس کوفتم به کوه  

 اگر به گوش رسم چون صدا رسم  گر ید

 اسکندرم کشد   ینامراد  اندوه

 آب بقا رسم ی اگر به چشمهچون خض  

 جام شما کام ما رواست ضیز ف گفتم

 ناروا رسم  نینداشتم که بد باور 

   د یبرهنگان جهانم به ره کش   درد 

 هرگز نخواستم که به اسب و قبا رسم  

 دل گرفتگان  نای  آمدم که در شبیم

 باد صبح با نفس دلگشا رسم   چون

 هاستکه در دل تنگم چه ناله  مت یبنما

 آشنا رسم نفشاگر به هم  ینا چون
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 هست  د یو هنوزم ام الیخاین  در   مردم

 ربا رسم  بوش  آن دل  ده یبه د كآخر 

 به راه صبح  می  شب چراغ صاعقه گ ک ی

 همچو رعد به بانگ رسا رسم وانگاه

 گم شدم   کیگرچه در شب تار   هیسا چون

 روز ز هرسو فرا رسم  یدر روشنا
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 قفس  در 

 ست چون تو بش  ز یبرادر عز  ای

 ست کش   ز یعز  در جهان هر کش

 روزگار خوارم کرد   هوس

 ست  روز گارست و هر دمش هوش

   د یزمانه تا چه تن  عنکبوت

 ستمگش ی شکسته که عقانر 

 حساب من و تو هم برسند   به

 ستما حسابرش  وانی که به د

 کشد ما را  یم عشق  نفش هر 

 ستتا نفش  میعاشق ی   همچن

 از روش نخواهد ماند   کاروان

 ست باز راه است و غلغل جرش 

 بر جهان برافشانم    ی   آست

ش   ستگر به دامان دوست دسیر

 اوست جهان های نغمهی تشنه

 ستبلبل ما اگر چه در قفش 

 بس کن که دردمند و نژند   هیسا

 ستچون تو در بند روزگار بش 
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   آن عشق رسبلند  یدار یاپ به

 تو را؟ یکه بار دگر بشنوم صدا  بود 

 تو را؟  یدلگشا یبایآن رخ ز  نمیبب 

 نهم   دهید  یآن رس زلف و به رو   می  بگ

 تو را  یربا ببوسم آن رس و چشمان دل

 کشد دل من یم که   همه تلخ   نای  بعد  از 

 تو را یفزاجان  نیی  لب ش آن  ببوسم

 ام مجال کنار تو دست خواهد داد   گ

 تو را  یکه غرق بوسه کنم باز دست و پا

   د یچراغ ام  ای  چشم من  یروز  مباد 

 تو را ی رسا شنر  نمیاز تو بب  که خایل

 چو غنچه باز شود   من گی دل گرفته 

 تو را    یصبا برساند به من هوا مگر 

 جان ای ایتو در دل من جا گرفته  چنان

 تو را    یکس نتواند گرفت جا  چیه که

 خوشا دل من ، خوب تو برخورده ام یرو  ز 

 تو را  یو هم لقا د یتو را د  یهم عطا که

ا  از دستم  امد ینو بر ن  خونر  یرس 

ایم چه بد  ی   زمانه ن  تو را  یدهد رس 
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 شت هم ندهم هناز و نعمت باغ ب به

 تو را یو چا ی  نان و پنی کنار سفره

 آن عشق رس بلندم قسم   یدار یپا به

 تو را  ی برد وفایم تو به رس ی هیکه سا
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  کهربا 

 کشدیم او مرا  ،رومیم من نه خود 

 کشدیم رسگشته را کهربا  کاو 

 کنمیم ز چنگش رها  بانیگر   چون

 کشد یم دامنم را به قهر از قفا 

 رسم   د یربایم زنم یم و پا  دست

 کشدیم کنم دست و پا یم رس رها 

 عشق اگر واگذارد مرا   نای گفتم

 کشدیم گفت اگر واگذارم وفا 

 زبان   ر یگوش تو خفته ز   نای گفتم

 کشد یم حرف ناگفته را از خفا 

 مشام نهان  نای تر ش ی از آن پ گفت

 کشد یم را در هوا  شهیاند یبو 

 دندان او   ر ینان شدن ز  لذت

 کشد یم  ا یآس ی گندمم را سو 

 از و؟  زمیاو شدم چون گر ی هیسا

 کشدیم روم تا کجا یم اش  در ن  
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 در جگر   خون

  میستان اگر داندال حلوت آن دل 

 میبه جان او که دل از آن او نگردان 

 به چاه شود   و گر آید بر اگر به ماه  

 میور دان چراغ راه همان شمع شعله 

   دند یاز درخت پرس  یغارت د ثیحد

 م یبار و بر دانجواب داد که ما وقت  

 گل  ای  میدهیم آب و رنگ خوشت مژده  به

 م یخون در جگر دان  نای ینقش بند که

 ؟ شب ساغر شکسته چند کشر  نای خمار 

 می سحر دانی خانه یکه ما ره م  ا یب

 فرصت پروازم از قفس ندهد   زمانه

 می گرنه ما هی  رقص بال و پر دان  و 

 لعل یماز آن  ایرا که دگر جرعه  یخدا

   میگوهر داناین   در به ما ببخش که ما ق

 عيب مکن  ست اگر عاشقر  هیسا قیطر 

 میهی  دان  ی   جهان ما هم یاز کارها
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 از جان  زتر یعز 

 نگاه دار  ارانیيارا حقوق صحبت  

 نگاه دار مانیهمرهان وفا کن و پ با 

 راه عشق گر برود جان ما چه باک در 

 تر از جان نگاه دار  ز یدل تو آن عز  ای

 د یامی هیما ای  کرشمه ام   کی محتاج

 عشق را ز آفتت حرمان نگاه دار  نای

  مایصبح وصال تو زنده  د یبا ام ما 

 شب هجران نگاه دار  نای ما را ز هول 

 برادران   ی  من اس  وسفی مپسند 

 احزان نگاه دار ی کلبه   ی  پ  یپروا

 را  ی زلف تو ره زد خدا ال یخ بازم

 نگاه دار شانیچشم مرا ز خواب پر 

 ستی تر از تو نرس و ساماندل اگر چه نر  یا

 رس رها کن و سامان نگاه دار  هیسا چون
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  ن  کسا  با ن  

 کن   ن  دلم گرفته خدا را تو دلگشا

 کن    ن  تو هم خدا دتیمن آمدم به ام

 ی گره بگشا  نای که دلکش زلفت   ی به بو 

 کن  ن  و دلگشا ی   ما بی گرفته   دل

 دارم نهاده بر رس دست   آینه چو  دیل

 کن  ن  و خودنما  مچش ی به گوشه   ی   بب

 را   ن  وفانر  اموز یروزگار م از 

 کنوفان   نر را که دگر ترک  یخدا

 دوست  ای  ام  دهیدشمن کش ی نه یک  یبل

 کن   ن  با دل من طاقت آزما ی   ن تو 

 تفتواند گیمشب هجران که  تیشکا

 کن    ن  کسا  ن    دل ما با  تیحکا

ت استاد ما به      میا تو   اد یبگو به حض 

 کن  ن  از آن عهد آشنا یادی ی   تو ن

 دل ماستی مجلس عشاق نغمه ینوا

 کن  ن  همنوا هیو با غزل سا ا یب
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   مانی هم پ

   یگشاد کار آن دلبند اگر با جان من بود

 ی آسان من بودهمانا دادن جان کار بس 

 برادر جان   ای کار دشمن بود ورنه  ن  جدا

 ی من بود بانیاورت بودم تو پشت یمن از جان 

   میکه ما بست   مان  ی است پ نای  جان ی تا پا وفا 

 ی من بود مانی تو هم پ  یدر آن عهد وفادار 

  یراه آزاد د یفرزندت مر خواند شه چو 

 ؟ یگفتنش فردا؟ که زندانبان من بود  چه خوایه

 اما   ،ات و من زندان   یزندانبان من بود تو 

 ی زندان من بودتو هم   شر یندی ب  کو یاگر ن

 آید  یمگرمت سخن ناپخته ی  کز چانه  عجب

 ی سوزان من بودآتش  خام اگر با   ینبود

 خوردم  یم زندان من از خون دل خود آب این  در 

 ی خوان غم مهمان من بود نای  بر   هیتو هم چون سا
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   ی   ـــیپا

 است   یی   آور پاملل های شب

 است  ی   انگغمهای هنگام غزل 

 جهان امشب های همه غم  ن  گو

 است  ز یر ک یبارش  نای یدر زار 

 مرغ سحر ناله به دل بشکن   یا

 است  ز یآواز شباو ی هنگامه

 باغ خزان خورده   نیاز  دورست

 گلبی   است بخش که  آن باد فرح 

 آر  شی سبک آن رطل گران پ ساقر 

 است ی   سبک خ هیعمر گران ما نیکا

 ما را  ی   خاموش مب خاکسیر 

 است  ی   ما تآتش  باز آ که هنوز 

 دست که در گردن ما کردند   نیا

 است ز یخونر ی هش دار که با دشنه 

   ن  و بزن بر دف رسوا ی   برخ

 است ی   پره   یمپرده این  در که   فسقر 

   ند ی   امین  هیاست که با ساسهل 

 است  ی   غم که خوش آم ی   و هم مییما
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 گام زمان    هی  

 امروز نه آغاز و نه انجام جهان است  

 که پس پرده نهان است  یبس غم و شاد یا

 ی ر یو د ی غم مخور از دور  مرد ریه  گر 

 هی  گام زمان است دنیکه رس  دان  

ل عشقر ی نهی ر یرهرو د تو    رس می  

 تو به هر گام نشان استبنگر که ز خون  

 بخورد زود    نشیکه برآسود زم  آنر 

 روان است وستهی شود آن رود که پ ا یدر 

   ند ی بنش  هم به نشان    ک یکه   باشد 

 کهنه کمان است  نای  یکه در چله  ی  بس ت

 تو دل کندنم آموخت زمانه یرو  از 

 از آن روست که خونابه فشان است ده ید نای

 ی   خون   یباز این  در که    غا یدردا و در 

 است  انیدل آدم امای یچه یباز 

 الله و گل داشتی بر گذر قافله دل

 دشت که پامال سواران خزان است نای

   یکه بجنبد نفس باد بهار   یروز 

ه کران تا به کران است  ن  یب  که گل و سیر 
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  ید یمن امروز شن  اد یکوه تو فر   یا

 که همزاد جهان است   نهی س نیدر ست یدرد

 داد و داد آن همه گفتند و نکردند   از 

 دست و زبان استی چه قدر فاصله  اربی

 ی کنج صبور این   در   ده یچکد از دیم خون

دن جان استیم صیر که من  نای  کنم افرسر

 که آن گوهر مقصود    هیراه مرو سا از 

 که اندر قدم راهروان استست  گنخر 
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 آستان وفا  بر 

 تو در تب و تاب است  که دلم نر   ای  ن  کجا

 خواب است به چشم نر  شانیپر   الیچه بس خ

 ساکنان سلمت خیر که خواهد برد   به

 غرقاب است انیما در م که باز کشنر 

 کار جهان  اسیگرفتم ق  شیچشم خو  از 

 بر آب است  شهی هم ی   که نقش مردم حق ب

 که باز   د یرس محبت نهان کن نهی س به

 احباب است ی   بل در کم ی  هزار ت

 ما   ینهی ثبات س یدار آینه  در  ی   بب

 است مابی اگر چه با دل لرزان به سان س

 و هنوز  مایآستان وفا رس نهاده  بر 

 باب است نیبود از   شیگشا  د یاگر ام

 زهر که گرفتم به جز خمار نداشت   قدح

 که باده اش ناب است  شمیخو  ساقر  د یمر 

 از چراغدار سپهر  د یچشم ام مدار 

 مهتاب است   یزندان چه جای گوشه   اهیس

 سخت خواهد داد   داد یب فر یک  زمانه

ا  رستم بدروز مرگ سهراب است یرس 
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   غ یــــبه هوا پر گشاده اند و در ها عقاب

 پرواز نقش در قاب است    شینما نای که

 خواهد رفت   اد یتو آخر به   یدر آرزو 

 تاب استنر  هیسا شانیکه جان پر   ی   چن
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 تنگه 

 فتنه و شور  این   در دل پر غصه   ای  کن  صیر 

 ترکد سنگ صبور یم ما ی گر چه از قصه 

 و عبث عمر گذشت میدیند  چیجهان ه از 

 به گور   مید یکه ز گهواره رس  غا یدر  یا

 معیر عشق  ای  عابر کشر ی عجب تنگه تو 

 عاشق نکند از تو عبور ی که به جز کشته

   معرکه که کآن طبل ته ن یفروبند بر  در 

 غرور  یهمه کر کرد ز غوغا نر ی گوش گ

 چو باد ز یمجلس و بگر  نیاز  ی   برخ ی   ت

 به تو از اهل قبور ند ی ننش  یغبار  تا 

 عجز و عزا ی ره یدا نیاز بارد یممرگ 

 که آنجا همه سورست و رسور   خانهیشو به م

   ش یز خاکسیر خو  ی   برکش و برخ ایشعله

 به نور  هی سا نرش   یزان که تا پاک نسوز 
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 هزار ساله   شقع

 کندیم که از دو چشم من در تو نگاه   ستی ک

 کندیمدل مرا همدم آه ی آینه  

 دل سالخورد من نیو   ن  تو یرسمد شاهد 

 کندیمهزار ساله را بر تو گواه  عشق

 دار حسن تو   آینه مه و مهر روز و شب  یا

 کندیم را در تو نگاه  شیجمال خو  ،حسن

 رسد   ایکز تو به خستهم مره د یبه ام  دل

 کندیمبرد شکوه به ماه  یم ناله به کوه 

 وزد از رس موج باده اتیم که   خوشر  باد 

 کندیم ون پر کاه گران غصه را چ  کوه

 کشدیم که به رسم کجروان رس ز خط تو   آن

 رسد   ایکز تو به خستهم مره د یبه ام  دل

 کندیمبرد شکوه به ماه  یم ناله به کوه 

 وزد از رس موج باده اتیم که   خوشر  باد 

 کندیم گران غصه را چون پر کاه   کوه

 کشدیم که به رسم کجروان رس ز خط تو   آن

 کند    یم  اه یزند نامه س که یم   هر رقم

 جان  هیدر غم اوست سا و خوش دیل شی ع ی هیما

 کند  خورد عمر تباه یم که غمش نم  آن
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 و ظفر  صیر 

  ا یوفا خوش خیر ب انیمرغ آش یا

 با ارمغان قول و غزل از سفر بيا

 آور بهار   امیباش و پ د یام کیپ

   ا یسحر ب  میگل چو نس   یهمراه بو 

  ی   آتش  یهاجان یزان خرمن شکفته

 ایور بو چو گل شعله  یاخوشه   ی  برگ

  یو گفتم آمد دمیبه خواب د  دوشت

   ا یخوش آمده بار دگر ب  نیتر خوش  یا

 خنر یگر   شانیپر  یهاهیچون شب به سا

 ایآفتاب از همه سو جلوه گر ب چون

   ی   پهلوان بب  نیا دنیخاک و خون تپ  در 

 ایرا خیر کن و چون زال زر ب مرغیس

 ز یعز  ای  میم یما هردو دوستان قد

 ایصیر تا نرفته ز کف چون ظفر ب نای

 ی  وقت پ رست یکه د  ر یناگز  بشتاب

 ایمژده بخش بخت جوان زودتر ب ای

 روزگار تلخ تر از زهر گو برو   نیا

 ایچون شکر ب شنر  هیبه کام سا عن  ی
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  انیپرن  نقش

 آرزو توانم بود    نیهزار سال در 

 هنوز باشد زود ن  ایب ر یتو هر چه د 

 دانم م و ن ن  آیمسخت ساخته  تو 

 که خواهد بود   یکه روز آمدنت روز 

 که در غم تو    نیآفر  بیشک د ی ام زیه

 چه کاست عشق افزود من هر ی از عمر خسته

 ی و دست خون بگشا ی   که برخ  دهیدو د بدان

 نگشود یبد آمده راه برون شد نیکز 

 از آن ورطه رخت و سود نداشت  دمیبرون کش 

 توان آسودمطوفان نی بر کرانه  که

   میندانست  نای  و  میبه دست تو داد دیل

 خون آلود   ی   هاست در آن آست که دشنه

   شیاند انیپرن  ی  پ  نای  زند یم نقش  چه

 بست و گشود هیکه بس گره ز دل و جان سا
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 چمن آتش  مرغ

 عشق   ای کشر یم عشق تو ما را به کجا  ای

 عشق ای اما خوشر  ،سنر ی ز محنت و غم نج

 من خود ز لب توست  ن  ی ی  و ش ی شور  نیا

 عشق  ای  چشر یم و  یپز یم بار مرا  صد 

 چون زر همه در حرست مس گشتنم امروز 

 عشق  ای  کشر یم به رس من  تا باز تو دسنر 

 و دل و حسن و هی  و دولت و دانش   نید

 عشق  ای  کنمت هر ششر یم چندان که نگه 

 خونی مردان نگر آراسته ی رخساره

 عشق  ای  حسن است چرا خامشر ی هنگامه

 دل سوخته دارد   ی خوشت بو  آواز 

 عشق   ای که مرغ چمن آتش   داستیپ

 هنوزت بگدازند    هیکه چون سا  بگذار 

 عشق ای  غشر چه غم؟ نر  امای یاز بوته 
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  جان
 
  ای ساق

   ای ساقر  تو   نیی  آن در لب ش ستی چ

 ای ساقر  بستان جانم و آنمن بچشان

 تو در خواهم باخت   یآر که در پا ش ی پ باده

 ای ساقر  کارگه کون و مکان  حاصل

 دمیبه جهان چند کش  زانیهجران عز  درد 

 ای ساقر  خدا را تو بمان ، رفتند  همه

 رسانجام دل خون شده چون خواهد بود  تا 

   ای ساقر  ز خط جام بخوان رسنوشنر 

 لرزد  یماست و دلم   ز یدور کجدار و مر 

 ای ساقر  دل نگران ی   چن ستیچون توان ز 

 غارت عشق  ز ن   ن  ی ماند و نه د نه دیل

 ي ساقر ا امان  ،فتنه که برخاست نیآه از 

  د یگر یم  لی بر رس سهراب م رست

 ای ساقر  برسان ی دیام ینوشدارو 

 بگو ه؟یکند از سایم مستت چه طلب  چشم

 ای ساقر  تو جان  نیی  لب ش یفدا به
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  انتظار 

 توست  قرار نر که دلم    ا یر دل  یآ باز 

 آمده در انتظار توست وين جان بر لب 

  ستی چاره ن  چیخمار غمم ه نای دست در 

 که در قدح غمگسار توست   ایجز باده 

 پرست  یممست   نای کهبه دست باش   ساقر 

 چون خم ز پا نشست و هنوزش خمار توست 

   انیم نیو ز ست موج فتنه گرفته یسو  هر 

 که هست مرا در کنار توست  شر یآسا

 تشنه کام را  ی مباد سوخته  یی  س

 گوار توست   نیی  شی تا جرعه نوش چشمه 

 چاره دل که غارت عشقش به باد داد نر 

 فتنه کار توست نای که خون ببار    دهید ای

 گل آوردنم نرفت  د ی ز دل ام هرگز 

 بهار توست  ی شاخ خشک زنده به بو  نای

 به کام دل   د ی صیر کن که برآ هیسا یا

 توست  دوار یآن آرزو که در دل ام
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   راهزن

 سخنم   یصداست همه آفاق گرفته

 دهنم یکه ببند  یطرف نبند نیتو از 

 در قصد رس و چشم کج اندازان  راست

 سخنم غ ینه عجب گر بهراسند ز ت

  نگرفتم که ببوسم دسنر  ن  یآست 

 بوسه گر دست دهد بر قدم دوست زنم 

 بر گاهآید بر از چاه   وسفمی تا  باش

 هنم ی  از آن پ دهید  کاورد روشن  

  فتیعشق فرزانه به افسانه فر  نتوان

 و افسون دل ازو برنکنم  هیآ چ یمن به ه

 د ی  م یدل من که به باد ست چرایع   ته

 هنم ک عشق  آتش  به دم تازه شود  دم

 موکب نوروز خوش آوازه که باز ای  برس 

 از چمنم یزاغ زمستان بیر  زحمت

 است ! شعرم به دل دوست نشسته است و خوش هیسا

ل کاروان  چه غم از راهزنم  ، برده به می  
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 و آیه    رایه

 ساز تو من از سخر سخن دم نزنم  شی پ

 چو زبان تو ندارد سخنم ان  یب که

 راستی مگردان و نگه دار همی   پرده  ره

 باز کنم  من از راز سپهرت گریه تا 

 حزين  ی  که چون پ  ده یدل غم د ای  کن  صیر 

 هنمی  نضت رسد از پی مژده  عاقبت

  نایلیم وطن  اد یتو با   بانهیچه غر 

 است دلم در وطنم بیکه غر   میمن چه گو 

 آواز پراکنده شدند  مرغان هم  همه

 که زد در چمنم  ی   باد بلخ نیآه از 

 داشت   یمن با مدد ساز تو آواز  شعر 

 به جهان در فکنم   یبود باز که شور  گ

 دارد؟   ن  جدا زان لب و دندان چه نوا  ن  

 شکنم یم ناله به دل   هم نفش من ز نر 

  ندارد لطق    هیغزل سا گر یتو د  نر 

 بزنم   دوست که آیه ای  بزن باز رایه
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 راه  زاد 

 ند لبت جان بوسه خواه من است  مز این

 که در نگاه من است  یاز ینگاه کن به ن

 پرتو عشق ار برون زند چه کنم   دهید ز 

 گناه من است  ی   دارم هم آینه چو  دیل

 راه توشه رود   د یبماند آن که به ام

 منم که ذوق جمال تو زاد راه من است 

 یصاحبدالن مگردان رو ی نهی سوز س ز 

 ات ز آه من است آینه ن  روشنا که

 دار؟   آینه به مجلس کورام که کرد  مرا 

 روسياه من استشکست کار من از عقل 

   شی مار چه نالم چو دست بردم پ شی ن ز 

 اشتباه من است ،ستی او ن نتیخلف ط

 دست دل خون فشان و خندان گفت  گرفت

 خراب غارت عشق است و دادخواه من است 

 دلم  ست  زلف تو آمده ی هیسا  ر یز  به

 خسته در پناه من است  نای که   یبه غم بگو 

 چه گفت هیتو به سا یحسن پرس که در رو  ز 

 ز جاه من است  ایشعر تو هم جلوه  جلل
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 گم شده   گنج

 گذارندمم تو دارم ن  یرو  یهوا

 ابرها ببارندم نای  تو  ی مگر به کو 

 خمار خواهد کشت نای  ام که مست تو   مرا 

 سپارندمیم کن که به دست که   نگاه

 انتظار عاشق کش   ر یشب داین  در   مگر 

 وصال تو زنده دارندمهای به وعده

 ستی رنجش ن یو جا امای  خورد م ن غم

 گذارندم مغم نشکر که نر  هزار 

   یفرو برده ام مگر روز  نهی به س یرس 

 کنج غم برآرندم   نیچو گنج گم شده ز 

دم راه  باک اگر به دل نر  چه  غمان نیر

 گسارندمیم غم شکسته دالنم که 

  دمیشب زنده دار ام ی آن ستاره  من

 شمارندمیم که عاشقان تو تا روز 

 خواب که هر شب محصلن فراق یجا چه

 گمارندم یم  دهیتو بر د  یرو  الیخ

 غم ز خون دلم  ست دست نشسته هنوز 

 نگارندمیم دست  نیکه از های  چه نقش 
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 خواهد کرد   هیاز خون سا  یم ،کدام مست

 فشارندمیم انگور ی که همچو خوشه 
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   ا یگو   روشن

   م یتو دور  یدل آرا یکه از رو ست  ی ر ید

 م یکه مشتاق حضور   ستی ن انیمحتاج ب

   میماند آینه پشت و پس  و ته کیتار 

 م ینور ی آن چشمهی هیهر چند که همسا

 دامگه مرگ   نای  کجا تابد از   د یخورش

 م یشب گور  نیز  ی سحر  د یباطل به ام

 شکسیر   ستی پر غصه عجب نی قصه  نیز 

 م یسنگ صبور ی چند که با حوصله  هر 

 رس ماست    ر یغم عشق که در ز ست گنخر 

 م یزر و زور دوست اگر نر  ای مکن یزار 

 همت واال که برد منت فردوس؟  با 

 م یکه نه از اهل قصور   ن  از حور چه گو

 ستی کسش ن  ی که پرواست  دمان   لیاو پ

   میافتاده چو مور  یو  یکه در پا  مییما

 ماستی  به دل سوخته   ا یآن روشن گو 

 م یطور آتش   ! چرا در طلبهیسا ای
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 دوباره  مرگ

 ایستاره یدر هفت آسمان جو ندار 

 ایکه بود راه چاره   یدل کجا رو  ای

   ق یرف ای فایل  نماند تا بزن   حایل

 ایاستخاره  کجاست تا بکن  مخ

 ست خون فشان  م دلم لب زخی پاره  هر 

   ایرود ز دل پاره پارهیم جز خون چه 

 نماند  مأمن  ها حادثه  ی   از موج خ

 ایکناره   د یکجا برم به ام  کشنر 

 دلفروز تو عمر دوباره بود  دار ید

 ایو مرگ دوباره  ن  شب جدا نکای

 زند یمتو دلم شور   یابرو  ی   چ از 

 ایکج به خون که دارد اشاره  غیت نیکا

 تاب سوختنت گرد ما مگرد   ستی ن گر 

اره  کآتش زند به خرمن هسنر    ایرسر

 ست ی غرق ن میجز ب  آینه در بحر ما هر 

 ایکناره   یی  بگ  انهیم نیبه کز  آن

 باز کن   هیابر غم ببار و دل از گر  یا

 ایستاره و رسگذشت شب نر  مییما
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 اوج آرزو   در 

  می شب دشوار بگذر   نیبگذار تا از 

 زند به سنگیمو رس  نهی رود رونده س

  م یو بگذر  مییکه ره بگشا  ا یب عن  ی

 گشت  اوهیاز دل ما بود و   دهیچک لعل

ور   میخور یم خون  م یباز که بازش بی 

 الیخی آینه روشن از جمال تو  ای

 می بنگر  ی   رخ که در نظرت ن  یبنما

 که ما    ندگانیجو ی بال خسته ابیدر 

 م یپر یم تو  ی در اوج آرزو به هوا

ده به   مانیپ  شکن به راه ضللت سی 

 میتو نسی   یعهد و وفا قیما جز طر 

 روز خوش کجاست که از طالع بلند آن

 م یهر کرانه پرتو مهرش بگسیر  بر 

 در   یبها  د یاین  د ی پد روشن   نر 

 میدر ظلمت زمانه که داند چه گوهر 

 اوست  نقش  د یلعل را که خاتم خورش آن

 می و برآور  میبه خون دل بیر  دسنر 

 کبود  ی  دره  نای  کز تک  هیسا مییما

 میبر یم زرفام ی را به قله  د یخورش
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 ا یگ   مهر 

 مونس خلوتگه ما باش   ماه شنر  ای

 اهل نظر چهره نما باشی آینه در 

 که گره در گره افتاد  ی   دل ما ب کار 

 کارگشا باش  ،ی   بگشا و بنش  سو ی گ

 به مستان غمت بخش   شی خو ز لب  یمجا

 چند روا باش ایکام دل سوخته  گو 

 ما دم    در ن   نفش  حا یروح مس  یا

 خاموش نوا باش خایل نیاینهی در س

 چو قدح بر لب نوشت نگران است چشمم

 مرا باش ی   ن  رسمست شنر  ای ساقر  

 ست شب از چند گذشته میو ندان میمست 

 چون و چرا باش  و نر  گر ید  پر کن قدیح

  اموز یدل ز رس زلف بتان کار ب یا

 و رها باش  ی آ به رقص ی  همه زنج این با 

 خوش افتاد  ار یخال که بر کنج لب  چون

 نکته تو هم در دهن دوست بجا باش  ای

  رد ی ما زنگ کدورت نپذی نهیی آ

 ز صفا باش   رسشک  هیغم به رخ سا ای



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
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 ندیدل از تو بجو  یتا زنده دالن دارو 

 باش  ا یهمان مهرگ  ی   شعر دل انگ ای
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 پرستان  د یخورش 

   دند یپرستان رخ آه ماه ند د یخورش

 دندیاوه نهادند که دلخواه ندیدل 

 همه دستان  نای  زند و یم کس دم ازو   هر 

 دندیاو راه ندی زان روست که در پرده 

ح   ستی غم دل سوختگان کار سخن ن رسر

 دندیسوز نهان خلق به جز آه ند  نیز 

 اما  یهمه عالم شد ز یعز  امروز 

 دندیمن حال تو در چاه ند وسفی ای

   د یگل خورش  د یخون شفق خنده گشا از 

 دند یکه سحرگاه ند  ی   آن شب شدگان ب 

  یدل از دست دراز  دند ینیر  رندان

 دندیهمه کوتاه ند  نای تا زلف تو را 

 
 

ف مرد   آزادگ  آموز که مردان رسر

 دندیحسن و هی  و جاده ندی در جلوه 

 نر ی نص افت ی گوشه ز گنج ازیل   هر 

 دندیغم او جز دل آگاه ند یجا

 داران  ینهابپوشان دل خود ک هیچون سا

 دندیکهنه گذرگاه نداین   در جز گرد  
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  بانهی غر 

   د یخانه بگرد  نیدر  ، د یبگرد  ،د یبگرد 

 دیبگرد   بانهیغر  ،بند یخانه غر  نیر د

 مرغ چمن بود که جفت دل من بود  ک ی

 د یالنه بگرد ن   تس ی او نی النه جهان

 ست مست است پس پرده نشسته ساقر  ک ی

 د یفرستاد که مستانه بگرد شی پ قدح

 ست؟ ی لب ک ر ینهان ز  ،ستلذت مسنر  ک ی

   د یبگرد  مانهی دست بدان دست چو پ نیاز 

 است که باغ دل من خورد  بیمرغ غر  ک ی

 د یدانه بگرد ن   ،افتیدامش نتوان   به

 نفس دوست به من خورد و چه خوشبوست   مینس 

 د یهمه خانه بگرد  ،جاس ی   هم ،جاست ی   هم

 ست  دهیرم  شیکه از خو ست  دهینشن   ن  نوا

 دیخموشانه بگرد  ،د یبه غوغاش مخوان 

 بن تاک   م یکه بر آن خاک فشاند  رسشک 

اب استاین  در   د یبه خمخانه بگرد ، جوش رسر

 کجا خوابگه اوست؟  ،و چه خوشبوست نیی  ش چه

 دیآن گل پر نوش چو پروانه بگرد ن  
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  د یکه عشقش نپسند  د یآن عق بخند  بر 

 دیبگرد   وانهیچو د   ی  زنجی حلقه این  در 

   د یآباد نشانش نتوان دکنج غم   نیدر 

 دی بگرد  رانهیبه و  د یطالب گنجاگر 

   د ییاگر هست شما د ی در ام د یکل

   د یقفل کهن سنگ چو دندانه بگرد نیدر 

 ست؟ به افسون که خفته ،ستنهفته  هیرخ از سا

 د یبه افسانه بگرد  ،د ی خوابش نتوان د به

 مرا برد  ،مرا برد  ،او به تنم خورد  تن

 دی به شکرانه بگرد  ، اورد یباز ن  گرم
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 پرست  غم 

 رود  یمو دل ز دست  یرو یم تو 

 رودیم مرو که با تو هر چه هست 

 و به هفت آسمان   شکسنر  دیل

 رود  یمشکست  نای  هنوز بانگ

 عشق یبل نیز  ختیکجا توان گر 

 رودیم بر رس من از الست  که

 خورد غم خمار عاشقان  م ن

 رود  یم که جام ما شکست و مست 

 فرود غم مخور   نای از آن فراز و 

 رودیم زمانه بر بلند و پست 

 غمت مباد  نر   هیکه جان سا  ا یب

 رودیم گرنه جان غم پرست   و 

   بگذرد ویل  ی   غم تو ن شب

 رودیم ز دست  دیل انیم نیدر 
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 درست شکسته  

 درست هنوز  شکسته وارم و دارم دیل

 بست توست هنوز    یوفا نگر که دلم پا

   ای ساقر   حاجت ستی جام دگر ن  چیبه ه

 نخست هنوز ی که مست مستم از آن جرعه 

 که در طلبت   ی   خاکم مب هنشسته ب  ی   چن

 سمند همت ما چابک است و چست هنوز 

 آب عشق توان شست پاک دست از جان  به

 چه عاشق است که دست از جهان نشست هنوز

   د یبر مدار ام  هیو دل سا دهیکار د  ز 

 رست هنوز ناشک و خون  نیاگر چه از  گل
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 رسد   سماع

 درآمدی ی اگر رس  کشنر   یرسا نیدر 

 درآمدی یکاروان دل ز هر در   هزار 

 تو  یدر هوا نهی بال زد دلم به س  که  بس ز 

 درآمدی یکبوتر یماگر دهان گشود

 برد  م غمان خمار ما نرسد نر  سماع

 درآمدی یقلندر  به سان شعله کاشک 

 او   ی   و آه آتش  ف یآن حر  یهوا  خوشا 

 درآمدی یاش سمندر  نهی که هر نفس ز س

 بر هدف زند   ی  که ت  انیم نینبود از  ک ی

 درآمدی یدالور   اگر کمان کشر  غ یــــدر 

 به قصد خون من نبود دست غم چرا   اگر 

 درآمدی ی از آستی   عشق او چون خنجر 

 مرهمش   ستی که نم در دلم غ خليد  فرو 

 درآمدی یبه نشیر  ی اگر نه خار او بد

 ست  ز عکس آرزو تیھ آینه اه یس شب

 درآمدی یز چادر  ریح  ی از پر  ی چه بود

 سوخته   ر ی کو   نیشد در   اوهی هیسا رسشک

 درآمدی یچه گوهر   اگر زمانه خواسنر 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
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 غزل تن  

 هاست   ن  تن تو مطلع تابان روشنا

 باستیاز تن ز  باستیاگر روان تو ز 

 معجزه طبع  ست نادر  ایحادثه  شگفت

 آراست  ن  چون تو  بیترکی که در رساچه

  اهنی  زند ز پیم تاب تن که برون  نه

 داستی که از زالل تنت جان روشنت پ

 تو روشن کرد؟  ی آینه  چراغ در  نای که

 ماستیغرق نور آن س ی   که آسمان و زم 

 تو صد رسخ گل چرا ندمد   یباغ رو  از 

 هاستکه آب و رنگ بهارت روانه در رگ

 اند تنت  دهیز جان غزل آفر  مگر 

 داستیبر او ش  ی   که طبع تازه پرستم چن 

   بانتیچشم و دل که فرومانده در گر  نه

 آن دو مضع شيواست ی فتهیکه روح ش

 آید  م فرو ن انتیمن ز م نگاه

 نجاستای  تر ز مو   کیبار ی هزار نکته

 ستهیسای نهی وسعت عشق تو س فیحر 

 استیدار او در  آینه آفتاب که چو 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
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 نه ی ر ید  رنج

   ستی از هی  عشق تو جز حرمان ن حاصل

 ست ی درد که جز مرگ منش درمان ن نیآه از 

   میدانست م و ن م یدیهمه رنج کش  نیا

 ست ی وصال تو کم از هجران ن  یکه بلها

 خاک بلکش که دگر  نای  سوخته آنچنان

 ستی از کرم باران ن یمدد انتظار 

 تو طمع بستم و عمر از کف رفت    یوفا به

 ستی تاوان ن  نیکم از   قتیآن خطا را به حق

 ازوست  ماست که در هر رگ من زخ غیچه ت  نیا

 ست ی بهتان ن که تو در خون من    میبگو  گر 

 دیانسان به مداوا نرسی نهیر ید  رنج

 ست ی انسان ن بی و طب مار یعلت آن است که ب

 چون شمع   د یبر داغ دل سوخته با صیر 

 ستی صحبت بزم تو شدن آسان ن قیال 

 طلبد    ا یو تاب غم عشقت دل در  تب

 ستی توفان ن نای هر تنگ حوصله را طاقت 

 قصه به رس رفت و هنوز این  در صد عمر   هیسا

 ست ی ن  انیمن و معشوق مرا پا یماجرا
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 نما ب یعی نه ییآ

 تو کجاست   یکه جا  میجان و ندان ای  رفنر 

 تو کجاست یو نوا ن  مرغ شبخوان کجا

 یچه ب آن
 

 ستی که نست  نر ـــ یچه غر  نای  و  گانک

س  ن  آشنا  تو کجاست  یرسا م یکه بی 

 که من آموختمت    ن  شد آن مهر و وفا چه

 تو کجاست    یوفا ، بود   نای عهد ما با تو نه

 تو بود  یصاحب نظران جا ی ده یمردم د 

 تو کجاست  یجان نگران باش که جا   ای نکیا

 شب و روز   شانیفکر پر  نیاز  شانمیپر  چه

 تو كجاست یو کجا ن  که شب و روز کجا

 زنهار   نفروشر   ا یبه دن ش یخو  هی  

 تو کجاست یدر همه عالم به بها یگوهر 

   کن    چه
 

 کاش    ای  ا؟یدولت دن بندگ

 تو کجاست   ی که خدا  ن  یو بب  ن  آ به خود 

 آراست  ی   ی آ حسنت به صد ی گرچه مشاطه

 تو کجاست ی نما بیعی آینه صنما 

 و جگرها خون است  م یگرگی  رس پنجه ر یز 

 تو کجاست ینای شبان دل ما ناله  یا
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 آمد   اد ی پر غصه به فر ی قصه نیاز  کوه

 تو کجاست  یصدا ،آه و آه از دل سنگ تو 

 گره در گره است    ی  گلوگهای  ز غم دل

 تو کجاست یگشا  هیگر ی  آن زمزمه  هیسا
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 ناباور  های شب  نیاز 

 در شب افتادم  آتش  من آن صبحم که ناگاهان چو 

 عجب زادم یدیکه خورش  ی   چشم روشن ب ای بیا 

 تابد  یمتازه    چرایع   بانمیهر چاک گر  ز 

 خود آذرخش آسا درافتادم  اهنی  که در پ

 نو به چرخ آمد    من آفتانر ی از هر ذره  چو 

 دوران که خواهد داد بربادم آتش  چه باک از 

 اما   ،آوار شب نای  ر یز  ی   افتاده خون تنم

 بگشادم   د یخورشی خانه  ی دخمه سو  نیز  یدر 

  یآور در آن شاد اد یبه   یصبح آزاد ای  اال 

 دادمیمناباور منت آواز  های شب  نیکز 

   نبودم از رخت خایل و بدحایل  یآن رو  در 

 فرستادم یمزجان سلمت  و  دمتیدیم به دل 

د     وزتی  بر آرد لعل پ کز خون من نقشر   رس 

 به جز مهر تو ننهادم  ی که من بر درج دل مهر 

 ستهیجز دام رس زلفت که آرام دل سا به

 تن نخواهد داد هرگز جان آزادم  یبه بند

 

 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
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  شبگرد 

 صد دردست   مالیبر آستان تو دل پا

 که دست غمت بر رسم چه آوردست   ی   بب

  غیــــ و در  میباغ گل رسخ داشت  یهوا

 زردستها که بلبلن همه زارند و برگ 

  ند ی بیم  دهیخواب سپ  آینه است و  شب

 پروردست  الیکه روز خوش ما خ  ا یب

 غنچه فروبسته ماند در شب باغ   دهان

 ازو نهان کردست ی که صبح خنده گشا رو 

 که بر رس ما رفت و کس نزد آیه   ها  چه

 که جهان سخت ناجوانمردست یم به مرد

 عشق  یبر آرا   ی   آتش   سوز دل نفش به

 از روزگار دم رسدست هیسها نهی که س

 تو با دل من پنجه درفکند و رواست غم

 آن هماوردست یبه بازو  ی  دل  نای که

 عشق ی گانهی  هسنر   ی   منال و بب  دال 

 با من و تو همدردست  ی   که آسمان و زم 

 چه دم زنم که هنوز  اهت یخواب زلف س از 

 ز فکر شبگردست شانیپر   هیسا الیخ



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
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 چمن  غروب

 غروب از غم سیر  چمن بگو  این با 

ه   به من بگو شانیپر های اندوه سیر 

   ی   ارغوان ب ی سوخته های شهیاند

 سخن بگوسوختگان نر  الیرمز خ

 گذاشتیم شمشاد ی شد که رس به شانه  آن

ن بگو  کشخاک و نر  آغوش  نسیر

 ی  درخت پ   اد ی جوانه رفت ز  شوق

 باد نوبــهار ز عهد کهن بگو یا

 خشک  یبه جو  د یایآب رفته باز ن آن

 
 

 بگو   اسمنی با چشم تر ز تشنک

 صبوح ی بزم طربخانه  انیساق از 

 انجمن بگو ی با خامشان غمزده 

 داشت  نهی به س ی صد گل سور مژده گو که  زان

 زندش در دهن بگو یم وين موج خون که 

 شکسته نقش دل ما بر آب زد  رسو 

 دل شکن بگوی آینه ماجرا به نای

 بنفش و کبود شد  هیرسخ و سیر  سا آن

 سياه من ز غروب چمن بگو رسو 
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 عشق  ی پنجه  گوشمال

 مرو ه را مهین ارانیرا که چو  یخدا

 به هر نگاه مرو  ن  مای ده ینور د تو 

 تو را که چون جگر غنچه جان گل رنگ است 

 مرو    اه یدل س دانیجمع جامه سپ  به

 دارند ها  چه دام   ی   رنگ ی خرقه   ر یبه ز 

 جان به خانقاه مرو ای  رگیتو مرغ ز 

 ش یدرو  ای  باش  ش یدل خو  ی  پ  د یمر 

  وز 
 

 پادشاه مرو چ یه او به بندگ

 برتانر  ی رو  خانهیکز در م  مباد 

 به اشتباه مرو   یتاب توبه ندار  تو 

 عشق ی چو راست کرد تو را گوشمال پنجه

 زند ز راه مرویمکه غمت   ایزخمه  به

 قدر خود بشناس ،به دست تو زد بوسه هی  

 بندگان جاه مرو نای دست بوش  به

 اشکم به گردن غم توست ی عقده گناه

 گناه مرونر  نانی خون گوشه نش  به

   ن  روزگار تو های روشن شب  چراغ

 آه مرو ،هیچشم سای آینه  مرو ز 
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 رسود  یرسا

 دگر نگاه مگردان در آسمان کبود

 کبوتران تو پرخسته آمدند فرود 

 و بدرود است   غیــــنگرم با در یم به هر چه 

 شد آن زمان که جهان جمله مژده بود و درود 

 عهد شکر خواب و روزگار شباب  غ یــــدر 

 ر هر چه بود نبود چنان گذشت که انگا

   غیــــو در  می که به خون جگر زدها  نقش  چه

 نه تار ماند و نه پود   نیکز آن پرند نگار 

 م تنگم نی نهی به س سخن
 

  زند چنک

 رسود  یخاموش شد رسا ی هیکه گور گر 

 رفت بر رس آن شهسوار دشت شفق   چه

 سمند کبود   نای چکد از سم م که خون ه

ش به باد رود    بود   که خرمن خاکسیر

 دود  از تبایه آتش  چو تنگ شد نفس

 که جانت بماند از رفتار   هیسا مباد 

 
 

 رود  است هسنر  م یدا که در روندگ

 را که گوش دل است و زبان جان خوش باش  تو 

 که ناز کان جهان راست با تو گفت و شنود 
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  د یو سپ اهیس

 دیصبح ام یکه در آرزو   د ی رس شنر 

 دیانتظار کش  د یعمر دگر با هزار 

 بود گمان  ستادهای آسمان سحر  در 

 د یخورشکرد مرا آسمان نر   اهیس

 صبح  ی سال ز من دور شد ستاره  هزار 

 د یشب ظلمت جهان چه خواهد د نیکز   ی   بب

 ا یدر  نای  جان فرورفتگان غ یــــدر 

 د یمروار  د ی ص یکه رفت در رس سودا

   میجست یم آن گوهر که  در صدق   نبود 

 دیخراب گنج ام ای  اشک تو باد  یصفا

 ما به سودا داد   نیآن که دل و د  ندانم

 د یآن چه خر  یآن چه گرفت و به جا یبها

 منافق بی     آن ساقر  دسنر  اهیس

 دینب  یبه جام کسان به جا ختیکه زهر ر 

است  دوستی نهی گر برود رود خون ز س  رس 

 د یو دست پل د یدشمن ندی برق دشنه  که

   ی   روزگار رنگ آم ای  نقش باخنر  چه

 دیسپ  اهیگشت و آن س  هیس د یسپ  نای که
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 عشق زند   ی آن که دگر ره صل کجاست

 دیکه جان ماست گروگان آن نوا و نو 

 عشق است  نای  ر یکه طبع جهان ناگز   ا یب

 دیجاو آتش  نتوان کشت ن  جادو به

 است    د یدار خورش آینه که  اهیس روان

 د یندم ایده یکه از شب عمرش سپ   ی   بب
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 آدم  بن   د یهزار ام  ی   چندم 

 این است   گفتم که مژده بخش دل خرم 

 این است   غم دمیمست از درم در آمد و د 

 دیمن ند ک یتار ی هیچشم باغ گر  گر 

 گل ز نر   یا
 

 این است   شبنم ستارگ

 بال و پر زد و در دام خوش خفت  پروانه 

 این است   شمیابر ی لهی شام پ انیپا

 چه ابر بود که ما را فرو گرفت  نای باز 

   ،نه من  تنها 
 

 این است   عالم گرفتک

 کن  یمچه   نمیدست برده در دل و د یا

 این  است  و هنوزت کم بسوخنر  جانم

 زن  یمراه نر ی آه از غمت که زخمه

  ای
 

 این  است  و بم  ر یزمانه چه ز  چنک

   دیهیم دم نگاه کن که چه برباد  کی

 این  است  آدم بن   د ی هزار ام ی   چندم

 دگر رنگ غم گرفت   هیکه شعر سا  گفنر 

 این  است  صد ماتم ی جامه  اهیس یآر 
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  هست
 
  ای ساق

 ای ساقر  شکست ی   شکوه جام جهان ب 

 ای ساقر  نماند جز من و چشم تو مست

  میشکسته سبو چاره از کجا جو  من

   ای ساقر   که سنگ فتنه رس خم شکست

 که هنوز   ی   کشان بب  یخاطر درد یصفا

   ای ساقر  دست  دند یداشت نکش  ز 

 تو بود    ی از رنگ خون دل ما که آب رو 

 ای ساقر  نشستیم که به دل ها  چه نقش 

 میکن مگر که بر گذر   یدو دم مدد نیدر 

   ای ساقر  پست  ر ید نیاز  یرس بلند به

 پر است و وقت خوش است یم که ساغرت از   شنر 

 ای ساقر  پرستغم  نای  یبه شاد بزن

 خسته هنوز   یز پا نجا ای رود یم خون که  چه

 ای ساقر  هست ،ستی ن  مگو که مرد ریه

 دل شکسته بود   وستهی مدار که پ روا 

 ای ساقر  به زلف تو بست  هیکه سا  دیل

 

 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

276 
 

 کمند مهر 

وان رسآسچو   گرد خانه مگرد    ،مهی شیر

 بهانه مگرد  ن    شر یخو ی تو خود بهانه 

 ی آدر  شی خو  یبه جا ن  مای ده ینور د تو 

 گرد خانه مگرد    گانهیچو مردم ب  ی   چن

 و خود را باش  ا یب  ن  که خانه خدا  ن  تو

 و بر آستانه مگرد   ی   در منش  برون

 ست  یمهر زمانه گشت و دگر بر مدار نر 

 مدار دل از مهر و چون زمانه مگرد تو بر 

 چشم ی ز هفت پرده  گذشنر   ی  ت چو 

 نشانه مگرد  ن   کنون که در بن جان  

 ست ایره ی باش که هر نقطه دام دا بهوش

 مگرد انهیم  نیدر  ن  رها ی تو در هوا

 بلند  سوانی ز گ ی مهر نکرد کمند 

 مگرد انهیدگر به گرد رس من چو تاز 

 شناختمت  ،ایه یسای شعر گمشده تو 

 روشن مهتاب خامشانه مگرد  هیبه سا
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 خارا ی چشمه 

 عشق مشو در خط خلق ندانندت   ای

 خواندن نتوانندت  ن  تو حرف معما

 داند   شتنتیگرت خواند چون خو   گانهیب

 برانندت  شیخوش باش و کرامت دان کز خو 

 جست تو رسشت توست درمان ز که خوایه   درد 

 دل تا چون برهانندت ای ی دام خود تو 

 مستان   دستان هرگز قدیح هیبزم س از 

 در کام چکانندت زهر است اگر آنر 

  سو ی گمغ ده یچیگردنت از هر سو پ  در 

 تا در شب رسگردان هر سو بکشانندت

 ن  ز خارا دهیجوش ن  آب گوارا تو 

 ور زهر چشانندت  چشمه مكن تلخ   ای

 عمر غمت خوردم تا در برت آوردم  کی

 غم از من نستانندت ای  گر جان بدهند 

 دانند  من  ،هیبر سا  فشانند یدست ب گر 

 گر جان بفشانندت  جان تو که ارزان  

 مشک پراکنده عالم ز تو آکنده   چون

 بدانندت ی از بو  یگر نافه نهان دار 
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  انیآش هم

 بخش جان من است  دیهنوز عشق تو ام

 جهان من است یکه ازو شادم خوشا غ

 عشق ی گانهی هسنر  ای  مت یشکر گو  چه

 در زبان من است د یخورش  ینهی که سوز س

 چه فرصت عمرم ز دست رفت بيا   اگر 

 که همچنان به رهت چشم خون فشان من است

 خون آلود   الیخ نای  رود ز رسمم ن

 استکه داس حادثه در قصد ارغوان من 

 ای ظلمت دروغ و ر  نیکه در   ا یب  ا یب

 روان من است شیتو آرا ی فروغ رو 

 گفت   ،به عشق گفتم نیر یغم د  تیحکا

 همه آغاز داستان من است نای هنوز 

 دل نشسته به خون  ای  ن  نشان که تو نیبد

 امان تو در کمان من است ی  که ت  بمان

ش اگر   بست   چه طرف خوایه ز ورطه بیر

 کران من استبحر نر   نیدر که ها  از طرفه

 اش نخواهد داد   شان  یبه دست پر  زمان

 که در گرو حسن جاودان من است  دیل
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 نوش و بخشش عشق  هیغزل سا  یشاد به

 که مرغ خوش سخن غم هم آشيان من است
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 رسدان   نهیس با 

 زردان   یچون رو  نیزار و حز  ی   چن ی   منش 

 بگردان یم جا ،بزن  یساز  ،بخوان یشعر 

 داریاما شوق د  ،ر یدور و فرصت د  ره

ل  ل به می    رود با رهنوردانیم می  

 بر همان عهدم که با زلف تو بستم   من

 مردان ی   یآ در  ستی شکسیر  ن مانیپ

 تو پاس ره نگه دار  رهرو عشقر  گر 

 هرزه گردان ن یره ز ست ار ی   باهلل که ب 

د آر  نجا ای  دوزخ  صد    ستی عجب ن یبفرسر

 رسدان نهی آتشت با س د ی  اگر در نگ

 ست ی نیم ندارد آد ی کو به دل درد  آن

 دردان چیهنر  نای از بازار  ارم ی   ب

 نر  یآر 
 کنیل  ستی حرمان ن بیعهی 

دان   شی تر بر گشتم از پمحروم   هی 

 نی ی  جان ش ای صیر کنیم با تلخکا

 زهر دارد در شکردان ا یکه دن  دان   

 از بند تعلق   هیرها کن سا گردن

 چرخ گردان  نای  از چنیر  تا واریه
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 خواب 

 باشد خواب بردارد مرا   دار یبخت اگر ب

 از بسیر در آغوش تو بگذارد مرا  کرس ی

 غم  انیپاچه دريا آمدم با ابر نر  از 

 بارد مرا یم ز یکر ی تا ست یکاسمان عمر 

 خمخانه ام   نای  ی  شبگی مانه ی پ نیآخر 

 مست درد آشام بگسارد مرا  ی   تا کدام

 قدرم به دست روزگار مرده دوست  نر  گنج

 هم داند که خود در خاک بسپارد مرا  گ آن

 توست  دار ی تر از فرصت د ش ی گرچه مرگم پ

 دارد مرا یم شوق وصالت زنده  همچنان

 چشم روزگار  شی گفتم پ  صاق  ی نهی س

 خود چه انگارد مرا  هر کش  آینه نیتا در 

 ستی خاک گردد باک ن تیگر خود در هوا   هیسا

 آرد کرایمباد  ت یبه کو  یروز  عاقبت

 آزرده خاطر خوش که گفتی آن فرزانه  اد ی

 جستم که حاسد مرده پندارد مرا  خامشر 
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 چمن  رسگذشت

 آید  یماز رس گذشت چمن دل به درد  

 آید  یمپنجره را باد رسد   ند ی ب

 باغ گل رسخ من که در غم او  دريــــغ 

 آید یمو زمان زار و زرد   ی   همه زم 

 صورت عشق یرود ز دل من صفام ن

 آید  یمباران گرد    آینه گر بر   و 

 گمرایه  میب ستی شاهراه طلب ن به

 آید  یمراه با قدم رهنورد   که

 درد   از گران   شیندیمرد باش و م تو 

 آید  یمدرد به رس وقت مرد   شهی هم

 به سوز دل عاشقان که خواهد خواند  دگر 

 آید  یمبلبل به درد  ی ز ناله  دلم
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 درد 

   نجاستای درد  نهی س نهی از چه کنم س تیحکا

 نجاستای  سوزان و آه رسد ی هزار شعله

 ست یی  در قفس ش شهی کن که ز هر ب  نگاه

 نجاست ای مرد  لهی بلوچ و کرد و لر و ترک و گ

  ستی که مسئله بودن و نبودن ن  ا یب

د یم حديث عهد و وفا   نجاستای  رود نیر

 خوشش    اد یماند و   وار ید  یآن سو  بهار 

 نجاستای  زرد های برگ   نای هنوز با غم 

 سحر نخواهد ماند  نر  روزگار شنر  به

 نجاستای  نورد صبح شب  چو چشم باز کن  

 جان! سهل است    هیاز زن و فرزند سا ن  جدا

 نجاستای  درد  ،کنند یم جدا   شیتو را ز خو 
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   گانهی

 اگر چه پنهان   حسن  ی گانه یهمان 

 هزار چندان   ان  و گر دوباره بر 

 که رفت در طلبت  جان و جوان   هیما چه

   هنوز ارزان    که هر چه بخوایه  ا یب

  روز بیھ یآرزو  ای یرو م ز دل ن

 نهاد انسان  غم در ی عه یکه چون ود

 خفت تلبيس ديو نتوان بود خراب

   مان  یکه همان خاتم سل  ا یب  ا یب

 تو راه گم نکنند   قیروندگان طر 

 مان  ای  و چراغ د یکه نور چشم ام 

 چاره جست و نشد   مانهی فکر حک هزار 

 درمان   گانهیکه درد جهان را   ن  تو

 ن  و آنچنان که تو میکه گشودها  پرده  چه

 پنهان   هیدر پس پندار سا هنوز 
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   ا یدر  مرغ

 به دل ما زد و رفت  آن که مست آمد و دسنر 

 خانه ندانم به چه سودا زد و رفت این  در 

 ما را به رخ ما بکشد   ن  تنها  خواست

 تنها زد و رفت ی خانه این  در بر   ایتنه

 باغ نداشت  نیاز  دنیچتنگش رس گل دل

 چند به آهنگ تماشا زد و رفتیمقد

 داشت    شب توفان    کیخیر از  ا یدر  مرغ

 زد و رفت   ا یکشان بال به در   اد یگشت و فر 

   به رسش بود که با دست ته ن  هوا چه

 زد و رفت  ا ی پشت پا بر هوس دولت دن

 دیکه اوضاع جهان درهم و ناموزون د  بس

 زد و رفت   پا یخط چل نینسخ بر  قلم

 اش از ظلمت ما گشت ملول   یدیدل خورش

 زد و رفت   لدا یچون شفق بال به بام شب  

 دل من بود به تنگام قفس   یهمنوا

 در غم مرغان هم آوا زد و رفت  ایناله
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  الیخواب و خ

 به دل ما زد و رفت    آمد و دسنر  ی   نازن

 غمکده باال زد و رفت  نای  خلوتی پرده 

 خوش کرد    ایلیما را به خ ن  تنها کنج

 زد و رفت  لدا ی به چشم شب  د یخواب خورش

   آمد  غش یو در  د یما د عشقر نر  درد 

 زد و رفت  با یجان شک نیشوق در آتش 

 خورد  یمما به چه کارش ی سوخته  خرمن

 که چو برق آمد و در خشک و تر ما زد و رفت 

 نکرد   شهیام اند توفان  ی ه یو از گر  رفت

 زد و رفت   ا یکه به در   ا یداشت خدا چه دیل

 کند    اد یخود ی وانه ی که ز د  ا یآ بود 

 زد و رفت   دا یدل ش یبه پا ی  آن که زنج

 گفت که دوش یم با تو چه   هیآن چشم س هیسا

 برآورد و به صحرا زد و رفت  اد یفر  عقل
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  خایلی گهواره 

 خوانمت یم جان و دل  ای،  تا از جان و دلست یعمر 

 دانمت یم  ،دانمتیم  ،خواهان من   ی   ن تو 

 مرا  و بستان   ن  آ مرا   اگر دان   گفنر 

 کجا بستانمت  ،ناکجا! گو گ  چگاهیه ای

 نهان  گوشر ی  از آن در پرده  ،خاموشر  آواز 

 خوانمت یممنت گوش و دهان در جان جان نر 

 را بکش  ها ساکن   نای  جانخوش  ای  خمش  ی   منش 

 رقصانمت یمچون شعله   دیهیمآتش   گر تن به

   یآور یمام   ه یدر گر  یلوفر ینی خنده  یا

 خندانمت یم  هیو من در گر  یخندیم هیبر گر 

 من  دار یاز د  ده یپندار من پوشی زاده یا

 جنبانمت یم چو کودک ناداشته گهواره 

 سنر ی من ن نر  هیچون سا  سنر ی من ک من تو نر  یا

 رانمتیمخود   ی همپا سنر یایم من  همراه

 

 



 

 ها مثنوی 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  هیو سا شمع

   ن  دوش در عزلت جان فرسا

 ن  داشتم همدم روشن زا

 من  ی نهیر یآن همدم د شمع

 منی آینه  را ها سوخیر  

 شب مونس و دمسازم بود   همه

 همدم و همدل و همرازم بود 

 ساخت چو من یم سوخت و یم  گرم

 باخت چو من م ه ش یخو  مسنر 

 همه شب در تن داشت  آتش  گرچه

 داشت ونی نه فغان داشت و نه ش

 به باد   ش یرس خو  داد گرچه یم

 استادو به پا یم  کرد خنده یم 

 چون من داشت سحر سوختن   تا 

 مرا روشن داشت   ک یشب تار 

 شب سوخت و آواز نکرد   همه

 باز نکرد   دهن   تیشکا به

   ستی از سوختنش پروا ن شمع

 ستی سوخیر  او تنها ن نیکه در 

 ره چه اوست   نای  اگر آخر  مرگ



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 او همره اوست ی پروانه  ی   ن

 ار به هم یکه دو   ستی چ  نیاز  به

 ملک عدم   ی ره سپارند سو 

 مانده گرفتار و نژند   ک ینه 

 رها گشته ز بند، آن دگر رفته و 

 به عشق که بسوزم شب و روز  من

 که بسازم در سوز   د یبه ام

   یاز پا مایخورد غم چو در  که

 یسازم جا چو تیھ   د یخود که گر 

 بسوزند پر و بال مرا   گر 

 غم حال مرا چ یکه خورد ه

 و روز غم من   ن  تنها شب

 همدم منمن  هیجز سا ستی ک

 گفت یم شانیگفت و پر یم قصه

 گفتیم  انیتب مگر داشت که هذ

 شنفت؟  هیسخن سا  یدیشن  کس

 گفت یم ، دمیمن شب دوش شن 

  رنجور نزار ی تن خسته  یا

 اریو د  ار یبه جان آمده از  ای

 کاهد ز غم و رنج تنت    چند 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 کاستنت   نیکه تنم کاست از 

 ستی سوخته دل درد تو چ شاعر 

 ستی گل تازه رخ زرد تو چ  ای

   ینشکفته چرا پژمرد نوز 

 ی نوز نشکفته چرا پژمرد

 ی ناگشته ز غم افرسد شاد 

 شد خزان تازه بهار تو چرا  

 زود آمد شب تار تو چرا  

 ی ناباخته بدنام شد عشق

داخته نکام شد   ی دل نی 

 تو  به نکایم م یدیکس ند  

 تو  به بدنایم ستی ن عاشقر  

 غفلت مست اند  دگران از یم 

 فارغ از هر چه بلند و پست اند  

 نوشند ز هر جام که شد یم  یم 

 جوشند جهان یم کیبد و ن با 

 اند ی   نه به مانند تو نازک ب  

 نندیچیم  هر کجا هست گل 

 دمسازند  با صنم هر شنر  

 بازندیم  دل به کش هر دیم 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ند ی  گیم  کام خود از گل و یم  

 ندی  متو یم  کایما نه به ن 

 راست به کام  گردش چرخ کش  

 ز حرام  ندانست حلیل  که

 همه عمر غم دل خورده  تو 

 خسته و سوخته و افرسده  

 شده  ی  نوز ناگشته جوان پ 

 شده  ی  اول عمر و ز جان س 

 هاکرده به نامردم   مردیم 

 ها کژدم   نیها خورده از ش ی ن 

 و دشمن گشتند یکرد  نر دوس 

 بر چشم تو سوزن گشتند  همه

 شدند  ار یبا همه خلق جهان  

 به تو مار شدند  دند یچون رس 

 ن  تنها  همه و  یآشنا

 ن  را تو مگر عنقا راسنر  

 و بمرد  فشاند یدو ب اشک  شمع

د  هیبشد و سا ن  روشنا   بیر

 اه یشام س نیباز من ماندم و ا 

 کار من، آه   هیاز بخت س آه



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ماه   آواز 

   نیگذرد آن بت ناز آفر یم

 نیآفر  از یدر دل عشاق ن

ده کتاب ر یز   بغل تنگ فرسر

 عمر مرا جلوه دهد در شتاب 

 رها کرده به رخ ناز را  زلف

 زده نرگس غماز را  هیسا 

 هابر شانه ختهیخرمن مو ر  

 هاوانه ی دل د شانیکرده پر   

 فربه و پرورده تن، اما چنان 

 انیز   دهیش به تناسب نرسکه  

 دیبر تنش آن نرم کتان سف 

 د یمهتاب بر اندام ب یجامه 

ده به تن هنشی  پ  تنگ فرسر

 هن ی  لطف تنش برده دل از پ 

 آفتاب  یو  یبر چهره  یتافته

 ناب  م یآن س افتهیمس   یگونه   

 تابان او نهیآچون  ینهی س

 او بانیک گر ا از چ تافته



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ی   نرم برون آمده از آست 

 ن یمرمر و عاج است ا   ا ی بازو 

 کا پ ی  چون ش  نشیمیس گردن

 کا تابن ینه یآگلو    ر یز 

 ر ی چون شهد و شکر دلپذ  لعلش

 ی  گ  ی  آهو روش و ش چشمش

 گر و آشوب ساز ساقش افسون 

 رس آن دامان در رقص و ناز بر 

 اش از تاب گل انداخته گونه

 چو دل سوختگان ساخته  رخ

 ست همه لطف و نازطرفه غزایل 

 ازینبود نر   هیاز غزل سا 

 مرا از رخ او آبروست  شعر 

 اوست  یمجسم قد و باال شعر 

 دخیر دانش طلب مکتنر  

 لنر  نیی  و ش ن  همه رعنا نیو  

 قرار نر  یافتهیشده و ش شب

 ار ی ی دل به رس کو  رفته ن   

 او وار یصفت در بن د  هیسا 

 او دار ید یشهیمانده در اند 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ب یآن با عاشق کش عابد فر  و 

 ب یمنتظر ناشک نیفارغ از  

 آمده بنشسته لب پنجره  

 منظره  نیفتنه به پا کرده از  

 دل خواه را  افتهیدر رخ مه   

 ماه را  یا یرس داده نغمه  

 کوب   یزهره بدان نغمه شده پا 

 آمده در رقص دل سنگ و چوب 

 دل و سودا زده  شانیپر  باد 

 چنگ در آن زلف دل آرا زده  

 سوانی از آن گ دهیدزد  ن  بو 

د ارمغانتا بر گل   ها بیر

 و دلباخته ه ی  ماه بر او خ 

 جمالش سی  انداخته شی پ

 آن دلیر ترسا شده  یواله

 عشق در او طاقت فرسا شده  

 می ساخته از خشت س  طرفه پل 

 می نغمه به گوشش نس  ن یتا برد ا 

 شد او به ماه  ه ی  ماه بر او خ 

 دو نگاه  نیآه چه غوغاست در  



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 خواب   میو ن ماروشیچشمش ب 

 مژگان زده بر آفتاب یهیسا 

 به هم آورده و خامش شده  لب

 و آواز فراموش شده  نغمه

 از یناز و ن  ختهیبه هم آم  خوش

 دور و دراز یشه یرفته در اند 

 د یمه گردون پر  ی رنگ ز رو  

 دیو هراسان دو  شانیگشت پر   

 که از اشک رخش تر شده   د ید 

 ورق زرد شده  شی رو  یالله 

 حوله فرستاده به دست صبا 

 مرحبا  یک کن اا رخش پ گفت

 ن یمن و جان جهان است ا ار ی 

 نیچشم و چراغ و دل جان است ا  

 و ز نازک بدنش ناز کش  ی   خ 

 نخورد غصه دل نازکش  تا 

 دست  د ی ماه بدار  نیاز  آه

 ستدخیر عاشق کش عاشق شده 

 

 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
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  ی   انگغم  بهار 

   اورد ین ن یگل و نرس   ،بهار آمد 

   اورد ین نیفرورد   یبو  مینس 

 ستی پرستو آمد و از گل خیر ن

 ؟ ست ی چرا گل با پرستو همسفر ن

 ؟ گلستان را، چه افتاد   نیچه افتاد ا 

 اد یبهاران رفتش از  یی   که آ

 نالد ابر برق در چشمیم  چرا 

 ؟ زار از رس خشم ی   چن د یگر چه یم              

 گل  یچکد از شاخه چرا خون یم  

 ؟ کجا شد بانگ بلبل؟  آمد  ش ی چه پ 

 ؟  چه درد است؟ نیچه درد است ا؟ نیدرد است ا  چه

 ؟ فتنه کردست  نیکه در گلزار ما ا   

 ؟ خون است ی بو  میچرا در هر نس  

 ؟ زلف بنفشه رسنگون است چرا 

 ؟ بانی رس برده نرگس در گر  چرا 

 ؟ بانیچون غر   یبنشسته قمر  چرا 

 ؟ ستچرا پروانگان را پر شکسته 

 ؟ ستچرا هر گوشه گرد غم نشسته 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ؟ یخواند رسودچرا مطرب نم  

 ؟  یدرود د یگو نم  ساقر  چرا 

 ؟ ستهامون گرفته  نیچه آفت راه ا  

 ؟ ستکه خاکش خون گرفته   نیچه دشت است ا 

 ؟ فروخفت نیفرورد  د ی چرا خورش 

 بهار آمد گل نوروز نشکفت 

 ؟  ستو گل را کس چه گفته د یمگر خورش 

 ؟ ستلب بسته و آن رخ نهفته  نیکه ا  

 ده یرس  مگر دارد بهار نو  

 ؟ دهیچو ما در خون کش  دل و جان   

 ستمرده  یگل نو عروس شو   مگر 

 ؟ ستاز سوگ و غم در پرده برده  یکه رو   

 ؟ است ی   را پاس زم  د یمگر خورش 

مگ  دانیکه از خون شه    است ی   رسر

 یآ  ش ی و پ ی   ،خ ی   بهارا، تلخ منش  

 ی چهره بگشا گره وا کن ز ابرو،   

 زآن ابر سبک رو  و  ی   بهارا خ 

ه  ی به رو  بزن آنر    نو  یسیر 

 بخش  اسمنیبه رسو و   ن  رس و رو 

 نو به مرغان چمن بخش  ن  نوا 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 دست گل افشان ی   برآر از آست  

ه بنشان  ن یبر دامن ا  گل    سیر 

 بانیچاک شد از ناشک بانیگر   

 بانیبرون آور گل از چاک گر  

 ی   صبحدم گو نرم برخ مینس  

 ی   برانگ گل از خواب زمستان    

 دشت مشوش  ن یبنگر ا  بهارا 

 بارد بر آن باران آتش که یم  

 ی   خا ک بلخ نیبهارا بنگر ا  

 ز یشد هر خاربن چون دشنه خون ر  که

 غمناک یصحرا ن یبنگر ا  بهارا 

 افتاده بر خاک یاکه هر سو کشته  

 کوه و در و دشت   نیبنگر ا  بهارا 

 که از خون جوانان الله گون گشت   

 بهارا دامن افشان کن ز گلیر   

 ان را غرق گل کنمزار کشتگ 

 ساز  آتشر  بهارا از گل و یم 

 پلس درد و غم در آتش انداز  

 ی   برانگ نم یی  بهارا شور ش 

ار عشق د   ی   برانگ  نمیر یرسر



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 کن   شیر ی شور عشقم ب بهارا 

 و شکر کن ی  مرا با عشق او ش 

 نغمه آموز  بارم یچون جو  گه

 چون آذرخشم رخ برافروز  گه  

 کن  ی   چون رعد و توفان خشمگ  مرا 

 کن  ی   جهان از بانگ خشمم پر طن 

 ، بهارا زنده مان   
 

 بخش  زندگ

  ن یبه فرورد 
 

 بخش  ما فرخندگ

 است  ی   دلنش  جوان   نجا یا هنوز 

 است ی   ها آتش نفس  نجا یهنوز ا 

 بشکسته خشک است یشاخه  نیکا  ی   مب 

 مشک است د یپر ب، یچو فردا بنگر  

 شوره زار است ن  یرسزم ن یمگو کا 

 چو فردا در رسد، رشک بهار است 

 خون گل آلود  نیبهارا باش کا  

 بر آرد رسخ گل چون آتش از دود 

 نخوایه  رسخ گل، خوایه د یآ بر  

 گر خود صد خزان آرد تبایه   و  

 شاد بخرام ، ی   شاد بنش ، بهارا 

 کام گل و بستان ز گل کام   بده



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
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 م یرس برآر ، خود عمر باشد  اگر 

 م یهم گمار  یو جان در هوا  دل

 مییخون و آتش ره گشا انیم

 م ییآتوفان بر  نیموج و از  نیاز 

 نمی شاد ب، نمی چو ب  بارت دگر 

 نم ی سیر  و دل آباد ب رست

 دار یهنگام د،  به نوروز دگر  

 دار یپد ن  دگر آ  یی   به ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
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 نامه  ساق

   د یکه جام آفر یم آن  ساقر  ا یب

 دیتن در به من ده که جان جامه بر  

 تن کشد بار هنگامه اش  کجا 

 او جان جان است و جان جامه اش  که

 ات یکه خون ح  آن یم ساقر  ا یب

 ناتیشد روان در رگ کا  ازو 

 رخشان شوم د یمن ده که خورش به

 افشان شوم گنج نهان گوهر   ز 

 که جان بهار   آن یم ساقر  بده

 خورد و شد پرنگار  یاجرعه ازو 

 شب در گلستان بخفت مسنر  به

 رنگ و بو گشت و در گل شکفت سحر 

 که هستم هنوز   آن یم ساقر  بده

 پرستم هنوز  عاشق یم همان

 کنم   که جان در رس یم  مسنر  به

 کنم   خم یط  یعمر در پا همه

 که چون گل کند  آن یم ساقر  ا یب

 باغ پر بانگ بلبل کند  همه



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
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 من ده که چون گل بخواهم شکفت به

 نهفت   د یراز شکفیر  نشا که

 که چنگ صبوح   آن یم ساقر  ا یب

 رس کرد آواز روح  هیما نیبد

 کنم  نیمن ده که اسب سخن ز  به

 کنم   یی   آکهن را نو    رسود 

 باد  اد یخوش خوان من   نواسنج

 داد  اد یخوشم    ینوا  نیچند که

 و برفتند از خود برون برفت

 بردند در دشت خون  رساپرده 

 کن که راه دلم چون زدند  نگه

 خون زدند یزخمه در پرده  نیا که

 م یکه چون بنگر   آن یم ساقر  ا یب

 م یآور  اد ی اووش یخون س ز 

 من ده که داغ دلم تازه شد به

 دردمندم پر آوازه شد  رس 

 کا آتش گذشتند با جان پ از 

 کا کان از آتش ندارند با پ که

 ی چون کند داور  یبد  کنیل و 

 یهمان طشت خون آور  کانین ز 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
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 خیر  یبود آن خون فرو ر  ستم

ا  خیر  یستمکاره آو  یرس 

 که دفع گزند  آن یم ساقر  ا یب

 دردمند  ی جست فرزانه  ازو 

 من ده که با داغ و دردم هنوز  به

 غم بر نکردم هنوز  بیاز ج رس 

 رسو جان   هیآن گرانما غ یــــدر 

 چون ارغوان  خت یناگه فرو ر  که

 رسگذشت نیپر خون نوشتند ا  چه

 ؟ غصه پر خون نگشت نیکو کز   دیل

 ستیگر خوش یم   نهیر ید خردمند 

 ؟ ستی چ  داد یمرگ داد است ب اگر 

 که چون روشن    آن یم ساقر  ا یب

 من  ی شام اهر  ن یروز آرد ا به

 ک دامگاه هل  نیمن ده کز  به

 کا آن تابن ی  به تدب  میآبر 

 بی و ما در نش  لیدر ره س جهان

 ب یآمد ز آب خروشان نه بر 

 شب آشفتگان  یا، د یخواهد رس که

 ؟ خیر خفتگاننر  نیا  اد یفر  به



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 بر آب افکند   نوح کشنر  مگر 

 به غرقاب خواب افکند  یکمند
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 خون رسو  ادگار ی

 شب رسد از  د یکه خورش  یدیدال د 

 آتش رس ز خاکسیر برآورد  چو 

 و آسمان گلرنگ و گلگون ی   زم

 خون  نیگشت از   قیدشت شقا جهان

 سحر کرد  ی   شب خون   نیتا ا نگر 

 ها گذر کردخنجرها که از دل  چه

 قد افراشت یرسو   خون دیل هر  ز 

 نغمه برداشت ی تذرو  یهر رسو  ز 

 خون در آواز تذرو است  یصدا

   خون رسو است ادگار ی ن یا دال 
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 سماع سوخی   

 ستست، عشق آزادیشادیعشق 

 ستیزاد عشق آغاز آدیم

 داشیر  است نهی آتش به س عشق

 همت بر او گماشیر  است  دم

 ستنده یخود فزا  ز  یشور  عشق

 ستندهیکهکشان زا  شیزا

 ستنبض باغ در دانه  تپش

 سترقص پروانه   لهیشب پ در 

 جان یدر نهفت پرده  جنبشر 

  در 
 

 پنهان بن جان زندگ

 
 

 دنیعشق ورز  ست؟ی چ  زندگ

 
 

 دنیرا به عشق بخش  زندگ

 ورزد است آن که عشق یم  زنده

 ارزد و جانش به عشق یم دل

 ی  گ  زاده را چرایع  آدیم

 ر یپرست شعله پذ ن  روشنا

 انجمن فروز  ی سوز  شیر  یخو 

 روز  یانه یهم آش ن  ینش  شب



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

308 
 

 ی   چراغ سحرآم نیا  آتش

 ی   خآتش  ی   آتش نش  عشق

 آتش  نیزالل انر  آدیم

 ست پر کدورت و غشخاگ مشت

 آب و گل است   ی  اس یو تار  تنگ

 سنگ چشم و سنگ دل است صنم

 ک یو گر ن یگر بد  صنما 

 ک یتار  چراغنر  ، شنر  تو 

 د یخورش زند در تو یم  آتشر 

 د؟ینکش  یاباز شعله اتکنده

 زغال مرو  ، یدرخت آمد چون

 پخته باش، کال مرو ،یاوه یم

 گونچون پخته گشت و آتش   وهیم

  زند یم
 

 ون ی  ب شهد پختک

 دار ن یا یوه یم ستی و به ن بی س

 آتش است آخر کار  اشوه یم

 و تر هر چه در جهان باشد خشک

 سوخیر  در آن باشد یهیما

 نور شدن ی در هوا سوخیر  

 دور شدن شی از حبس خو  سبک
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 هم آتش گداخته بود   کوه

 فراز و فرود تاخته بود  بر 

 مان آهنگ بود آس   آتشر 

 رسد که کرد او را سنگ؟  دم

 ستی رسشت خارا ن یو رسد ثقل

 ستزندان   شی در جسم خو  نور 

 رسگذشت دل تنگ است نیاز  سنگ

 پرواز در دل سنگ است  فکر 

 کوره در گذار آرد   مگرش

 روان روانه باز آرد  آن

 تنگ  ن  بر سنگ چون بسا سنگ

 دو سنگ  انیجهد آتش از م بر 

 دار یاست در شب د  چشم برق

 ار یجسته از لبان دو   یاخنده

 نور است کز رخ شاداب  خنده

 چو ماهتاب از آب   تراود یم

 هسنر  یخنده ست؟ی خود چ نور 

 از نشاط رسمسنر  یاخنده

 رسمست است ش یاز ذوق خو  هسنر 

 دست است نیاش از مستانه  رقص
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ستده یچیدر هفت پرده پ نور 

 ستده یگرد   نهیآبگ نیدر  تا 

 د یاست رسخ و سپ  اهنی  پ  رنگ

 د ینور برهنه نتوان د جان

 چند ینشسته سار  درخنر  بر 

 سار است بر درخت بلند؟  چند 

 ندی  که مختض گ  ایهیس زان

 ندی  پر شود چو پر گ آسمان

 ی و تن کرد انباشنر  ذره

 ی را جدا ز من کرد شیر  یخو 

 مشتاق است شهی که بر تن هم  تن

 ز جفت خود طاق است ن  جو جفت

 و سفر  ی  روان به س یبود  رود 

 درنگ آور؟  یشد ا یچه در  از 

 دود  یچو توده  انباشر  ذره

 بود   هر ذره آفتانر  ورنه

 ب؟یشک یچه جا ،بند تن   تخته

 ب یترک یاز رساچه  یبدرآ

ق  و مغرب است هر گوشه  مرسر

 در آغوشت  ی   و زم  آسمان



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ستده یکه خون جوش  یسور  گل

 ستده یآفتاب نوش یهی  ش

 دی  گکه از گل و گلب یم   آن

 دی  گآفتاب یم  یهی  ش

 ستشهی بسته در ش د یخورش جان

 ستشهیدر اند از نازگ شهی ش

 گلب   ی جان اوست بو  یپر 

 از گلبدان به شتاب  پرد یم

 دندیباغ خورش  کیها پالله

 دندیبه خاک بخش  نر ینص که

 که بود، آوردند   ایمیپ چون

 گردند باز یم  د یبه خورش هم

 دی  گچندان که نور یم  برگ،

 دی  مچو یم دهد پس یم  باز 

 است شاخ آتش جو  وامدار 

 او  گزارد یم  د یخورش وام

 در کار خرقه دوخیر  است  شاخه

 سماع سوخیر  است  الشیخ در 

 است ارانیدل دانه بزم  در 

 شب قدر نور باران است چون



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 و رنگ و نگار گردهمند  عطر 

 دمان ز گل بدمند  دهیسپ  تا 

 پرداز گل ز رنگ و نگار  ه چهر 

 در کار  برد یم د یخورش نقش

 دست یجواب سلم خورش گل

 دستیدست خند یدر رو  دوست

 اه یو نازک از آن نفس که گ نرم

 اه یبر آرد ز خاک رسد و س رس 

ش به سو  چشم  دستیخورش  یسیر 

 دستیداز آتش به خواب یم  شی پ

 ستکه در دلش خفته   آیه دم

 سترا بر آشفته د یخورش الی

 اوست  لیما  ی   ن  د یخورش دل

 دل اوست یدانه پاره  نیکه ا  زان

 از آن زمان که در خاک است دانه

 دلش آفتاب ادراک است  با 

 دانددرخت یم  رسگذشت

 خواندرسنوشته یم رقم

 با رقص و ناز در چمن است گرچه

 درخت سوخیر  است رسنوشت



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 درخت کهن منم که زمان آن

 رسم راند بس بهار و خزان بر 

 و پا در بند  و دامن ته دست

 به آسمان بلند  دمیکش   رس 

 از نر  شبم
 

 شب گور  ،ستارگ

 دور  یستاره  دلم گریم در 

 نشانه گرفت  گه  آذرخشم

 گرفت   انهیتگرگم به تاز  که

 بست کلغ  انهیرسم آش بر 

 گشت چون پر زاغ   هی  ت آسمان

 خواندکه با دلم یم شب خوان   مرغ

 ماند  خایل  انهیآش نیو ا  رفت

 گم شدند در شب دشت   آهوان

 برگشتاز آن رفتگان نر  آه

 نه گل دادم و برآوردم  گر 

دم  هیچند سا   یرس  بر   گسیر

 شکن فرود آمد  می   ه دست

 دود آمد  یبو   مهیدل ه در 

 شم یپر آتش اند یکنده

 ! شمیآتش خو  آرزومند 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 بلبل   خون

   ی و شاد آمد نیی  بهارا چه ش

 ی که با مژده داران داد آمد

 م یبده داد ما را که خون خورده ا 

 م یآن رسنگون برده ا یهاستم

 دادگر یبرده از دست ب بدر 

 غرق خون جگر ، در بدر  دیل

 مانده صد زخم خنجر در او، دیل

 خون برادر در او  ی   ک،  دیل

 به درد  زانیعز  یدر عزا، دیل

 که نامرد با ما چه کرد   ندان  

 ختند یو بردند و آو  گرفتند 

 ختندی ها که هر صبحدم ر خون چه

 زن   وه یرخصت که ب ندادند 

 ون  یآرد ز سوز جگر ش بر 

 که نگذاشتند   یآن سوگوار  نه

 داشتند هم باز یم هیگر   از  که

 ش یر  شی دل ر  نیا  ی   بب  بهارا 

 ش ی ب ش یبرده از طاقت خو  بل 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 کش به صد درد آغشته اند  دیل

 کش به هر صبحدم کشته اند  دیل

 من از اشک پنهان پرم  بهارا 

 خورم ها را فرو یم ه یگر   نیا که

 دیکاروان ام  یا یبود کجا 

 دیدلم انتظارت کش  یعمر  که

 از راه دور و دراز  ی آورد چه

 و فراز  بی آنچه بود از نش  بگو 

 دشت گلگون گذر نیبر ا  بهارا 

 خیر  دانیز خون شه یی  گ  که

س  دمدکه چون یم   قیاز شقا بی 

 دمدگل از خاک خون یم   یجا که

 چمن زرد شد یو رو  رفنر  تو 

 باغبان تو پر درد شد دل

 خت یارغوان تو بر خاک ر  گل

 ختیگر   رانیبام و   نیاز  پرستو 

 و آمد زمستان سخت رفنر  تو 

 کرد رخت  هیسوگ تو گردون س به

 بست آب خیو   د ی خورش  فروخفت

 بخت بستان گران شد ز خواب رس 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 در آمد ز راه  ی گردباد  مگر 

 اه یشد روز روشن چو شام س که

 برگ   ختیاز درختان فرو ر  تگرگ

 کشته را داس مرگ   نیکرد ا   درو 

 آمد آن برق با بانگ سخت فرود 

 از درخت یجا ماند خاکسیر  به

 باغ ماتم گرفت   نیو ا  رفنر  تو 

  رس 
 

 خم گرفت  رسو آزادگ

 افتادگان رسد شد شب اجاق

 مرد پامال نامرد شد  رس 

 ماند  نهی و داغ تو در س رفنر  تو 

 ماند  نهیر یدل آتش عشق د به

 م یچون سوخت  هی  تا شب ت نگر 

 م یز جان خود افروخت چرایع  

 جهان تا نگردد جهان  نگردد 

 نماند نهان  نر ی گ  کیو ن بد 

 ؟ میروز رس بر کن ک یکه   مینگفت

 م یکن  گر ید  یی   آرا به   جهان

 بر آرد بهار  گر ید  یی   آ به

 غبار غم روزگارنر  گل



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 کآن زمستان گذشت  ا یب  بهارا 

 و الله پر کرد دامان دشت گل

 در کار گل مین یتا بب  ا یب

 رخسار گل  مییشبنم بشو  ز 

 ی نو آمد به صد دلیر   یبهار 

 ی تا ازو گل به دامن بر  ا یب

 م یتا چه پرورده ا  ی   بب  بهارا 

 م یخون دل خود گل آورده ا  ز 

 چنگ  شیخو  ینه ی برده در س فرو 

 رنگ  د ینو برآورده خورش  گل

 کجاست   ن  ینازن نیبد  یبهار 

 ماست دانیشه  یخون بها نیا که

 ی   رستخ تو آن یدیند  بهارا 

 ز یچشم و دل بود خونابه ر  کزو 

 برخاست بانگ درشت یهر سو  ز 

 کرد خشم خروشنده مشت   گره

 ستی پر شود کوه ک  مشت ته چو 

 ؟ ستیا یارایاست   لیس ش ی را پ که

 آب کو رس فرو افکند  همان

 انبوه شد کوه را برکند  چو 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 چون رس افراشتند  رسافتادگان

 رس تاج برداشتند هی  آن خ از 

 از موج خون  ی  ماند شمش  فر 

 چون تاج شد رسنگون  ستمکاره

 بود  نهی باران سی  سی  آن ت در 

 نبود   ترش نهی در س ی  از ت که

 وزگر ی  پ دانیخون شه به

 ظفر ابد یبر خون ن ی  شمش  که

 خط رسنوشت  نیکا  ی   بب  بهارا 

 به خون برادر نوشت  برادر 

 چو ابر   میبهل تا بگر   بهارا 

 از دست دل رفت دامان صیر  که

 خوار   ی  تو آن کودک ش یدیند

 رهگذار  نیبر خاک ا د یغلت که

 دیچکپستان مادر که خون یم ز 

 دیمکخون یم گشت و یم  ی  ش ن  

 تو آن نو عروس جوان  یدیند

 سوانی گ  شیخون کرده آرا ز 

 در بسیر آرزو  اسودهین

 کو  ی   بر خاک خون  فروخفت



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 دادگر یتو آن درد ب  یدیند

 دست پدر  ی غرق خون رو  پرس 

 ی   ک  اد یدرد و فر  یآن نعره  از 

 ی   دل کوه و پشت زم بلرزد 

 کا ن  هیتن نباشم چرا گر  همه

 کا صد شاخه از من جدا شود چو ت که

 رسگذشت  نیخون نبارد از ا چرا 

 عمر در خون و خنجر گذشت کی که

 نگه کن که بر شاخسار  بهارا 

 خواند آن مرغ آزادوار یم چه

 خون بلبل نجوشد به باغ  اگر 

 ؟  رساغ یی  از گل رسخ گ کجا 

 دوست  اد یکند نو یم ، رسخ گل

 رنگ گل رسخ از خون اوست  که

 ده  اد یگل تازه را   بهارا 

 خرسو روزبه ،  رسو کهن ز 

 در آمد به راز  قر یبا رف  شنر 

 فراز  شی خانه کردم به رو  در 

 دمش یرخ و مهربان د گشاده

 دمش یدر آغوش و بوس گرفتم



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 داد  هیرا به کنج رسا تک عصا 

 برگرفت و قبا برگشاد  کله

 و پس خانه را شی کرد پ  نگه

 را  گانهیآمد و رفت ب ره

 سبک دل نشست، منیبود ا رسا 

 دست کیو کلهش به نزد سلح

 گفت  ستهیبا یهادر سخن هر  ز 

 تنگ ما را گل از گل شکفت شب

 و آهسته رفتار بود  ی   خ سبک

 و گرم گفتار بود شهیاند پر 

 او خو گرفت  دار یچشمم به د  دو 

 گرفت   و ی  ن  شی ی  از دل دلم

 بدوست  انی  که فخر دل  یی  دل

 نکوست  یهر چه آمخته دار  ازو 

 دار ی! که آن پایدار یپا  زیه

 دار  یتا پا ی را به رس برد وفا 

 رس و خم نشد گردنش از  گذشت

 
 

 ماند با دشمنش  رسافکندگ

  به
 

 مرگ را کرد خوار  مردانک

 مرد و آن مرگ با افتخار  زیه



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  هیما  نیرا بد کش
 

 ستارزندگ

  یندهیمرگش گشا که
 

 ستزندگ

 آر از آن رسو ناز  اد یبه   بهارا 

 افتاده هم رسفراز است باز  که

 دی دم که دم در کش  ی   آن واپس  در 

 د یشن تو را در هوا یم  مینس 

 آن خوش خیر  د یدیم  شی را پ تو 

 نهان از نظر  یدیدمبر یم  که

 بهار شگفت  یا ، ستود را یم  تو 

 گرفت   دنیباد تو کنون وز  که

 تو هنگام بدرود گفت  درود 

 شکفتباغ تو در چشم او یم که

 م یتا مزارش پر از گل کن ا یب

 م یاز خون بلبل کن یادی،  ی   چن

 

 

 

 

 

 



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
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  آینه خواب 

 نشست یم  با ینقش او در دل چه ز 

 ما را شکستی آینه سنگدل

 دوست یآينه صد پاره شد در پا

 اوست ی در هر پاره عکس رو  باز 

 صادق است  یدرعشق باز  آينه

 صد دل عاشق است، يک دل نه آينه

 تصوير ماند ها آينه نر سال

 دير ماند  روشنان  کاين نر   آه

 در کنج شبستان ناصبور  مانده

 بيدارش از ديدار دور  یديده 

 چهره پوشيد از غبار  روزگارش

 چه ماند از غبار روزگار  تا 

 گريست   با شفق خون یم شامگاهان

 گريستمهر افزون یم نر  صبحدم

 دود  ابر و  یهاگذار سايه  از 

 ربود رقص شعله اش در یم فکر 

 زد آن چشم سياه  برقر  ناگهان

 لرزيد در دل زان نگاه  آينه



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 اينک وقت ديدارم رسيد  گفت

 چشم بيدارم رسيد  یسا رسمه

 آينه اين روز تو نيست  یا آه

  پشت
 

گ  ستاين صبح دروغی   تی 

 برگشته روز  یغريب افتاده  یا

 ا تو اين هجران هنوز دارد ب  کار 

 ها خواهد هنوز از ديده ريختاشک

 از جان و دل خواهد گسيخت تارها 

 برهم نه کزين صبح نخست ديده

 باز جست  نخوایه سيه رون   جز 

 ندارد آينه ی ديدار  بخت

 گذارد آينه برهم یم  ديده

 بيند که رس زد آفتابیم  خواب

 لبخند نيلوفر بر آب   بازشد 

 آمد به آرايش نشست خوبرو 

 نه است ی خوب آرايش آي یرو 

 گره بند شب از گيسو گشود  چون

 ابريشم به دوش آمد فرود  موج

 دميدبنا گوشش سحر بر یم  از 

 آرميدشانه اش یم  یرو  صبح



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
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 اش آينه دار مهر و ماه  سينه

 در چاک گريبانش نگاه  مانده

 شتابک بازو نر چاال جنبش

 و تاب رقص نيلوفر بر آب  پيچ

 چشم مستش دست ناز  یسا مهرس 

 جسته باز از چشمش سيایه  رسمه

 گلگون بر لب چون غنچه برد   دست

د غنچه  را گل کرد و گل بر گل فرسر

ان ز رو  آينه  فرخش  ی حی 

 چيد از رخشرسخ بوسه یم  سيب

 نه جان آينه جانی آي  یا، آه

 تر در جهاناز خواب تو خوش  نيست

 آن زيب و فر  ویل، یخوش ديد خواب

 تر کند بيداريت را تلخ یم

 کنندیم دلت خون  از سينر  آخر 

ون  زين  کنندیم بهشت نی   بی 

 مرد  یدرد است بيدار  یمايه

 پر داغ و درد  ی ازين بيدار  آه

 خوش است یرا گر سبکبار  خفتگان

وان  خوش است  یرا رنج بيدار  شیر



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
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 همه حيف است و کاش  یبيدار  گرچه

 دل ديدار جو، بيدار باش  یا

د  ن    توان   یبه بيدار  هم  سی 

د  ی هرگز ره به مقصود خفته  نیر

 پيداست اين، ز درد است آينه پر 

 نهد بر آستی   گريان یم  چشم

 بيند شب استطرف تا چشم یم  هر 

 کوکب است  نر ، کور شب  آسمان

 گريد از بخت سياه یم  آينه

 اشک است و آه  آينه نر  یگريه

 فريادرس   نر  یهاچنی   شب  در 

 خوش در خواب بايد ديد و بس  روز 
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 و سنگ   رس 

 
 

 خوان   اد یزدم فر یم  رس به سنک

 پاسخم آمد شکست استخوان  

 داند که مرد  یم دل چه  ی   سنگ سنگ 

 کوبد به درد  یماز چه رس بر سنگ 

 سنگ است و از رسها رس است   ی   او هم

 سنگ روز رس شکسیر  گوهر است 

 سنگ است و رس ی هنگامه  ی   تا چن 

 شیر ی سنگ است از رس ب متیق

 روزگارا از توام منت پذیر 

 مگی  
 

 گوهر مارا کم از سنک

   هر 
 

 ست تاخته  ن  ز سو که با سنک

 انداخته ست  هم لعل دیل  هیسا
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 بسته  چشم

   ی   را مب ا یچشم بستندم که دن

 نیاز  شی کنده ام من پ  ا یدل ز دن

   میکر   ای ا یمال دن ا یدن مال

 م یو عقبا ننگر  ا یبا تو در دن

 حضور  ام بس چشم باز نر  دهید

 آن دلدار دور  دار یمانده از د

 پاکباز   ی   بسا خلوت نش  یو 

 چشم بسته رفته تا درگاه راز 

 دهد   ن  نای که چشمم داد ب  آن

 دهد  ن  نای را انوار س نهی س

 

 



 

 رباع 

 

 

 رباعی
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 سفر   آهنگ

 توام    یکو   امروز منم که رایه 

 توام    یکشد سو یم وصال  د یام

 توام   یسو ی به گ  تا دست رسد شنر 

 توام   یو آشفته تر از مو  میآیم

 

   هنوز 

 ایخته یهر چند که گرد من برانگ

  ایخته یبل بر رس من ر  باران

 چشمم که هنوز   شی چون اشک مرو ز پ

 ایخته یناله به دامان دل آو  چون

 

  اد یفر 

   د ی   خیم چون مه که ز دشت الله بر 

 دی   خیم کشته شهر ناله بر   از 

 بدمند   در ن   ی   که به رستخ  فردا 

 د ی   خیمهزار ساله بر  اد یفر 
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  وفا  درس

 افروختن  ی افرسده آتش  یا

   اندوختن  ی گنج هدر گشته  ای

 مایما عشق و وفا را ز تو آموخته 

  ای
 

 و مرگ تو آموختن   زندگ

 

 برد

 خوردم   ،خوردم  هودهیب  گر خون دیل  

 مردم    ،چندان که شب و روز شمردم

 همه باخت بود رس تا رس عمر  ،یر آ

 بردم  ،تو بردم یسو ی که به گ  دسنر 

 

 عشق آن

 و آموخت ازو   هیگر   دهیعشق که د آن

 دل در غم او نشست و جان سوخت ازو

 نگاه کن که جان و دل من  امروز 

 چه اندوخت ازو  و حرسنر  یادی جز 
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   شماره

 خاک درگه شده ام    ،افتاده ز بام

 کوته شده ام  مروز ی نی هیچون سا

 برادر بودم   ،پدر   ،شوهر  یروز 

 ده شده ام ی شماره  ی   امروز هم 

 

  ی  ش غم

 ی  دارد ش م در کنج قفس پشت خ 

   ی  دارد شم به کمند ست گردن

 از جنگل دور  ایه یدر چشم ترش سا

 ی  دارد ش مچه غ،  ا یخدا  یوا ای

 

 زندان  

 رسم رنج و غم زندان است  انهی  پ

 که دو صد چندان است    یی  از غم پ آه

 خردمند که گفت  ی  آن پ بریح   من

 همه زندان خردمندان است  ا یدن
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   دار ید

 م یدال که دل به دلدار ده  ی   برخ

 می ده دار یرا به جمال آن خر  جان

 اوست دنید  ن   ده یجان و دل و د نای

 میده  دار یرا به د  دهیو دل و د  جان

 

   همزاده

 منی  نهیر یهمزاد دل است درد و د

 منی نهی آی جهان است در   اندوه

 توست دنینال  یکوه کهن صدا  ای

 منی  نهی از س شود یم ناله که بر  نای

 

 آرزو

 او خواهم داد ی تو را به رو   دهید یا

 شوقت آبرو خواهم داد  ی هیگر   از 

 بخت ی  که در حجله  نهی آی خند چو یم

 تو به دست آرزو خواهم داد دست
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 کبوتر   بال

 زد یمبر رس   شیو خو  اهیس شب دسنر 

 زد  یمبال کبوتر  دور کش از 

  د ینالیم غم ی به رس شاخه مریع  

 زدیم در سينه يمن شوق تو پر پر 

 

 کهن  عشق

 نافرسوده ی عشق کهن بوده  نای

 هلد آسوده  م رسم ن انهی  پ

 د یسف م یتو کرد دار یدر حرست د

 به اشک آلوده  شانیپر  شی ر  نای

 

 

 



 

 دوبین  

 

 

 

 

 

 دوبیتی 
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 دل   نر 

 از من ایچون گل و پژمرده  شکفنر 

 از من یو آزرد ی دید خزانم

 ناز   ی   و گرنه با چن ، یآورد به

 از من  ی بردیماگر دل داشتم 

 

 غ یــــدر 

 زلف تو کو؟ مشک ترم کو؟   رس 

اب و شکرم کو؟  ، لب نوشت  رسر

 کجا شد ناز اندامت؟ کجا شد؟  

 کو؟   لوفرمینی شاخه ، غا یدر 

 

   حزين چنگ

 نشسته  ی   غمگ  دمشید به خوانر 

 
 

 گسسته   گرفته در بغل چنک

 شناسمرا یم  نیچنگ حز  نیا من

 عشق من، عشق شکسته غا یدر 
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  ن  تنها

 رس زد و مرغ سحر خواند  دهیسپ 

 افشاند دامان زر  هی  ت سپهر 

   م یآ به آغوش تو   گفنر   شنر 

 ماند  رفت و آغوشم تیهها چه شب 

 

  یپر 

   یو با من راز کرد یبود  یپر 

 یبه ناز و عشوه عشق آغاز کرد

   دمیچون رس  ، یآواز داد مرا 

 ی و پرواز کرد کبوتر گشنر 

 

   ن  جدا

 ن  نالم از داغ جدایم  چو ن  

   ن  آشنا  مینس  ای غا یدر 

 چنان گشتم غبار آلود غربت  

 ن  که نشناسم که خود بودم کجا 
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   وصل

 آن گوش   نکای،  د ی دلم گر قصه گو 

 لب نوش   نای،  لبم گر بوسه خواهد 

 رس زلف  نای،  اگر شب زنده دارم

 آغوش نکای،  د یچو خوابم در ربا

 

 سنگ

 در چمن خوش رنگ شد گل سحرگه

 کردم و دل تنگ شد گل    نگاهش

   شیندیم، نای به دل گفتم که نازست 

 سنگ شد گل، بردم  شی پ چو دسنر 

 

 ه یگر 

  ختیدر من آو  ،یبود و بهار  شنر 

 ختیبرانگها  چه آتش  ،ها آتش  چه

 ش یخو ی خواندم به گوشش قصه  فرو 

 خت یر یم اشک  یباران بهار  چو 
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 د یام

 دیبه چشم شب درخش   خوش برقر  چه

 دیتازه بخش   را فرویع   چراغم

 شوم   ن  جغد شب الال ای  مخوان

 دیاست خورش دار یکه پشت پرده ب

 

 آرزو   صبح

 می   که چون از خواب خ  خوشا صبخ 

 زم یآغوش تو از بسیر گر  به

 شادمانه   ت یدر به رو  میگشا

 زم یگل بر   تیبه پا ،رخت بوسم

 

  شکسته

 ست چه خسته  مارتینگاه چشم ب

 ست؟کبوتر جان! که بالت را شکسته 

 شد بال پرواز بلندت؟   کجا 

 که بسته ست؟  تیخوشگلم! پا د یسف
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   ر ید

 ست ر ی گر چه نقش دلپذ  جوان  

   رستی دل بر گرفیر  ناگز  ازو 

 سحرگاه   ی   آن خواب نوش  د یپر 

 ست ر ی دل که هنگام تو د یا ا یب

 

 پرپر گل

 رساغت؟  م ی  کجا گ،  پرپر  گل

 ز باغتآید یم هیگر   یصدا

 شب و روز  آید  یم هیگر   یصدا

 سوزد دل بلبل ز داغت یمکه 

 

 زرد  گل

 گل زرد و گل زرد و گل زرد 

 از رس درد  م یبا هم بنال ا یب

 تا در کف نامردمان است   عنان

 ستم با مرد خواهد کرد نامرد 
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 انی   سحرخ

   دند یبه رسناها دم  انی   سحرخ 

 دند یدو ها نگهبانان مشعل

 برخاست   رانهیو ی از قلعه و یغر 

 دندیرس یبه آزاد گرفتاران

 

   تنگم دل

 خواهد ببارد یم من آن ابرم که 

 دارد  هیگر   ی تنگم هوا دل

 در و دشت   نای  بیتنگم غر  دل

 گذارد یمداند کجا رس م ن

 

   حرست

 من  شی گل خندان ز پ  ایتا دور گشنر 

 من ش ی به حال پر  ستیآمد و گر  ابر 

 گل بهار آمد و بلبل ترانه ساخت    یا

 من  شی پست تو خایل  یکه جا  ا یب گر ید

 

 

 



 

 قطعه 

 

 

 

 

 قطعه
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   رؤيا گل

 دل خواه   رنهی د ای  خواهمیم تو را 

   که با ناز گل رؤيا شکفنر 

  ی که دل بستم تو بود  با ی به هر ز 

 نهفنر یم که خود را در رخ او 

 

ون   سی 

   ما  درخنر آه در باغ نر 

 گل که نشاند؟   یتیر را به جا نای

؟ اژدها  از دوزخ   ن  چه تیر

 دواند   شهیو ر  د یکه به هر سو دو 

ون شوم   نای کهبشنو از من    سیر

 بهار خواهد ماند  تا ابد نر 

 گل از برش نخواهد رست    چیه

 بلبل بر او نخواهد خواند  چیه
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   مست

   ختمشیمست از خواب برانگ

   ختمشیدست در زلف کج آو 

 سوخت مرا  یم جام آن بوسه که 

 ختمش یتا لب آوردمش و ر 

 

   ایدر  بانگ

   ا یگشاده چون در   د یبا نهی س

 ساز   ا یچو در  ایتا کند نغمه 

 طاقت آزموده چو موج   نفش

 باز آید  بر که رود صد ره و  

   بندهیتوفان کش شکتن 

 و فراز  بی از نش  د یکه نفرسا

   د ی   خ ی   چن ادالنیبانگ در 

 آواز  نایستی ن نهی کار هر س
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 برگ گل  بر 

 تو کشته اند    یکه در رس کو ها  الله نای

 از اشک چشم و خون دل ما رسشته اند

 عشق را   دانیکه رسگذشت شه  بنگر 

 نوشته اند ق یبر برگ گل به خون شقا

 

   دوباره

   ی   ی آ نای  ی گر جهان را نبود

 ز دشمن و دوست یمگمان برد  گ

 خرد و داد از جهان گم شد  

 همه جهان من و دوست یورنه بود
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   چو غم  ر یچون باده دلپذ تلخ

 و داغ صد افسوس   ار یرفت آن  

 گذاشت    ار یبر دل داغدار 

   مایما سپس ماندگان قافله 

ل رس  ت  اشو بار گذ د یاو به می  

   میکنار هم بود   در جوان  

 مرا کنار گذاشت   چون جوان  

 برد و مست افتاد   خانهیتن به م

 در خمار گذاشت   ار یجان هوش

 ش یخو ی شه یزدن به ر  شهی ت ن  

 در دست روزگار گذاشت  دست

 ت نکرد با خود کرد نآنچه دشم

 مفرسود و تن نزار گذاشت  جان

   د یرس  شیراه خو  انیاو به پا

 همرهان را در انتظار گذاشت  

 اما گام   ،داشت  د ینام ام

 گذاشت    دوار یدر ره ناام

 بود و رندانه   ار یمست هش 

 گذاشت   ار یدست بر مست و هوش

   ونی  ره نجست از حصار شب ب



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 در شب حصار گذاشت  آتشر 

 ساخت شاهکار و در او م خات

 کار گذاشت   ش یاز جان خو  لعل

 و دل   دهیپر ز خون د  قدیح

 مستان غمگسار گذاشت  شی پ

 چو غم    ر یتلخ چون باده دلپذ

 گذاشت    ادگار یبه  یطرفه شعر 

  ستی غم از خزانش ن امت یبا ق

 باغ پر بهار گذاشت  نای کهآن  

 ر بود  کاو جهان   اد یفر  شی پ

 شتگوش گوشوار گذااین   در او 

   ش یرخ روزگار خشک اند بر 

 از شعر آبدار گذاشت   لیس

 بد است   کیو بد که ن کیبگذر از ن

 و بد شمار گذاشت  کیآن که بر ن

 کار و بار جهان   کیبر بد و ن

 اعتبار گذاشت   چینتوان ه

 گذاشت    وهیکر   نیاز  ی سوار  گ

 غبار گذاشت  یکه نه بر خاطر 

   د یکه داغ ام  ی   ب هیسای نهی س



 هی هوشنگ ابتهاج سا دهیگز   یهاچکامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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   اشتگذ  ار یبر رس داغ شهر 

 ره دور   ن یمن از   ی   اشک خون

 بر آن مزار گذاشت  گل رسیح  

 

 

  



 

  

https://rahparcham1.org/ 

 

 لب خاموش  
 

 کن  دل من گوش م  یه امشب به قص
 کن  مرا چو قصه فراموش م فردا 

ر هم  نیا
ُ
   ستیدر صدف روز گار ن شهید
 کن  تو کجا گوش م ویل متی گو م

 مت ی  که در آغوش گ  رسد نم  دستم
 کن  ماه با که دست در آغوش م یا

 نخست   یکه با جرعه   ستیساغر تو چ در 
 کن  و مست را همه مدهوش م  ار یهش
 ی   بب ا یبه دل خم ب زند جوش م  م
  کن  م اووشیاگر ز خون س یادی

  متیخوش بگو  سخن   کن  گوش م   گر 
 کن  که تو در گوش م  یز گوهر  بهی  
 جهان ز خون دل عاشقان پر است  جام

 کن  دار اگرش نوش منگاه  حرمت
 به جمع  یاچو شمع شعله در افکنده  هیسا
 کن  داستان که با لب خاموش م  نیز 

 

https://rahparcham1.org/

