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 نغمه ي روسبي 

 بده آن قوطي سرخاب مرا 

 رنگ به بي رنگي ي خويش 

 روغن ، تا تازه كنم 

 پژمرده ز دلتنگي خويش

 بده آن عطر كه ميشكين سازم 

 گيسوان را و بريزم بر دوش

 بده آن جامه ي تنگم كه مسان 

 تنگ گيرند مرا در آغوش

 ني را بده آن تور كه عريا

 در خمش جلوه دو چندان بخشم 

 هوس انگيزي و آشوبگري 

 ه سر و سينه و پستان بخشم 

 بده آن جام كه سرمست شوم 

 خني خود خنده زنم 

 چهره ي ناشاد غمين  

 هره يي شاد و فريبنده زنم 

 واي از آن همنفسي ديشب من ه روانكاه و توانفرسا بود 

  گفتم  ليك پرسيد چو از من ،

 كه چنين زيبا بود نديدم 

 وان دگر همسر چندين شب پيش

 او همان بود كه بيمارم كرد 
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 آنچه پرداخت ، اگر صد مي شد 

 درد ، زان بيشتر آزارم كرد 

 پر كس بي كسم و زين ياران 

 غمگساري و هواخواهي نيست 

 الف دلجويي بسيار زنند 

 جز لحظه ي كوتاهي نيست 

 نه مرا همسر و هم باليني 

 ت وفا بر سر من كه كشد س

 نه مرا كودكي و دلبندي

 كه برد زنگ غم از خاطر من 

 آه ، اين كيست كه در مي كوبد ؟

 همسر امشب من مي ايد 

 كاين زمان شادي او مي بايد 

 لب من اي لب نيرنگ فروش

 بر غمم پرده يي از راز بكش 

 تا مرا چند درم بيش دهند 

 خنده كن ، بوسه بزن ، ناز بكش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرود نان 

 مطرب دوره گرد باز آمد 

 نغمه زد ساز نغمه پردازش 

 سوز آوازه خوان دف در دست 

 شد هماهنگ ناله سازش

 اي كوبان و دست افشان شد 

 دلقك جامه سرخ چهره سياه 

 شيزي ز جمع بستاند 

 سر خويش بر گرفت كاله 

 گرم شد با ادا و شوخي ي او 
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 رامشگران بازاري 

 ي طناز چشمكي زد به دختر

 خنده يي زد به شيخ دستاري

 كودكان را به سوي خويش كشيد 

 بهار است و عيد مي ايد : كه 

 مقدم فرخ است و فيروز است 

 شادي از من پديد مي ايد 

 اين منم ، پي نوبهار منم 

 كه به شادي سرود مي خوانم 

 ليك ، آهسته ، نغمه اش مي گفت 

 كه نه از شاديم پي نانم 

 د رفت و ، هنوزمطرب دوره گر

 نغمه يي خوش به ياد دارم از او 

 مي دوم سوي ساز كهنه ي خويش

 كه همان نغمه را برآرم از او  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واسطه 

 ابرو به هم كشيد و مرا گفت 

 ديگر شكار تازه نداري ؟ 

  تمام ، نقش و نگارند  اينان ،

 جز رنگ و بوي غازه نداري ؟

 دوشيزه يي بيار كه او را 

 حاجت به رنگ و بوي نباشد  

 وان آب و رنگ ساختگي را 
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 با رنگش آبروي نباشد  

 دوشيزه يي بيار دل انگيز 

 زيبا و شوخ كام نداده 

 بر لعل آبدار هوس ريز 

 از شوق كس نشان ننهاده 

 افسون به كار بستم و نيرنگ

 تا دختري به چنگ من افتاد 

 يك باغ ، لطف و گرمي و خوبي 

 تا به سرش بود ز انگشت پاي 

 ديگر چه گويمت كه چه آفت  

 پستان و سينه و كمرش بود 

 بزمي تمام چيدم و آنگاه  

 آن مرد را به معركه خواندم 

 مشكين غزال چشم سيه را  

 نزديك خرس پير نشاندم  

  كه د همه ي عمر  !گفتم ببين 

 هرگز چنين شكار نديدي  

 از هيچ باغ و هيچ گلستان  

 فته نچيدي اينسان گل شم 

 زان پس به او سپردم و رفتم 

 مرغ شكسته بال و پري را 

 پشت دري نشستم و ديدم  

 رنج تالش بي ثمري را 

 پاسي ز شب گذشت و برون شد 

  چه پرهنري تو !شادان كه وه  

 اين زر بگير كز پي پاداش 

 شايان مزد بيشتري تو  

 اين گفت و گو نرفته به پايان 

 فتاد بر دخترك مرا نظر ا 

 زان شكوه ها كه در نگهش بود 

 گفتي به جان من شرر افتاد  

 آن گونه گشت حال كه گفتم 

 كوبم به فرق مرد ، زرش را 

  بيا و زر خويش !كاي اژدها  

 بستان و باز ده گهرش را  

 ديو درون نهيب به من زد 

 كاين زر تو را وسيله ي نان است 

 بنهفتمش به كيسه و بستم  

 ت و بسته به جان است زيرا زر اس 
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 افسانه ي زندگي 

 همنفس ، همنفس ، مشو نزديك 

  آبداده از زهرم  خنجرم ، 

  كه سر تا پا  !اندكي دورتر 

 كينه ام ، خشم سركشم ، قهرم 

  كه همچون مار  !لب منه بر لبم 

 نيش در كام خود نهان دارم  

 گره بغض و كينه يي خاموش

  دهان دارم پشت اين خنده در

  كه در آن  !سينه بر سينه ام منه 

 آتشي هست زير خكستر  

 ترسم آتش به جانت اندازم  

 سوزمت پاي تا به سر يكسر  

 مهرباني اميد داري و ، من 

 سرد و بي رحم همچو شمشيرم  

 مار زخمين به ضربت سنگم  

 ببر خونين ز ناوك تيرم 

 يادها دارم از گذشته ي خويش

 ه قلب سرد مرا يادهايي ك 

 كرده ويرانه يي ز كينه و خشم  

 كه نهان كرده داغ و در مرا 

 ياد دارم ز راه و رسم كهن 

 كه دو ناساز ابه هم پيوست  

 من شدم يادگار اين پيوند  

 ليك چون رشته سست بود ، گسست  

 خيرگي هاي مادر و پدرم 
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 آن دو را فتنه در سرا افكند  

  كودكي بودم و مرا ناچار 

 گاه از آن ، جدا افكند  گاه از اين ،

 كينه ها خفته گونه گونه بسي 

 در دل رنجديده ي سردم 

 گاه از بهر نامرادي ي خويش

 گه پي دوستان همدردم 

 كودكي هر چه بود زود گذشت 

 ديده ام باز شد به محنت خلق  

 دست شستم ز خويش و خاطر من 

 شد نهانخانه ي محبت خلق  

  كه ملت من ديدم آن رنج ها

 مي كشد روز و شب ز دشمن خويش

 ديدم آن نخوت و غرور عجيب  

 كه نيارد فرود ، گردن خويش

 ديدم آن قهرمان كه چندين بار  

 زير بار شكنجه رفت از هوش 

 ليك آرام و شادمان ، جان داد 

 مهر نگشوده از لب خاموش 

 ديدم آن چهره ي مصمم سخت 

 از پس ميله هاي سرد و سياه 

 ه از آن آخرين ز لبخند آ 

 واي از آن واپسين ز ديده نگاه 

 دديم آن دوستان كه جان دادند  

 زير زنجير ، با هزار اميد  

 ديدم آن دشمنان كه رقصيدند  

 در عزاي دالوران شهيد  

  مشو نزديك  همنفس ، همنفس ،

 خنجرم ، آبداده زهرم  

  كه سر تا پا  !اندكي دورتر 

 ركشم ، قهرم  خشم س كينه ام ، 

 خنجرم ، خنجرم كه تيزي خويش

 بر دل خصم خيره بنشانم  

 آتشم ، آتشم كه آخر كار  

 خرمن جور را بسوزانم  
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 دندان مرده 

  چهره پر بيم  و دل ، لرزان ، هراسان ،

 به گور سرد وجشت زا نظر دوخت 

 شرار حرص آت زد به جانش

 طمع در خاطرش صد شعله افروخت

 ه هر لوح و به هر سنگ و به هر گور ب

  رنگ  زده تاريكي و اندوه شب ،

 نه غوغايي ، به جز نجواي ارواح 

 نه آوايي ، مگر بانگ شباهنگ

 به نرمي زير لب تكرار مي كرد 

 سخن هاي عجيب مرده شو را 

 با اين مرده ، دندان طال هست : كه  

 نمايان بود چون مي شستم او را 

 طال را فروغ چند دندان 

 به چشم خويش ديدم در دهانش 

 به چنگ من نيفتاد ! ولي ، آوخ 

 كه انديشيدم از خشم كسانش 

 كنون او بود و گنج خفته در گور 

 به كام پيكر بي جان سردي

 به چنگ افتد اگر اين گنج ، ناچار 

 تواند بود درمان بهر دردي

 به دست آرد گر اين زر ، مي تواند 

  ستاند كه سيمي در بهاي او 

 وزان پس كودك بيمار خود را 

 پزشكي آرد و دارو ستاند 

 چه حاصل زين زر افتاده در گور 

 كه كس كام دل از وي بر نگيرد ؟

 زر اينجا باشد و بيماري آنجا 

 به بي درماني و سختي بميرد ؟ 
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 كلنگ گور كن بر گور بنشست 

 سكوت شب چو ديواري فرو ريخت  

 نكاه به جانش چنگ زد بيمي روا 

 عرق از چهره ي بي رنگ او ريخت  

 ولي با آن همه آشفته حالي 

 كلنگي مي زد از پشت كلنگي 

 دگر اين ، او نبود و حرص او بود  

 كه مي كاويد شب در گور تنگي

 شراري جست از چشم حريصش

 چو آن كاالي مدفون شد نمودار 

 دلش با ضربه هاي تند مي زد  

 به شوق ديدن زر در شب تار  

 دگر اين او نبود و حرص او بود  

 كه شعف و ترس را پست و زبون كرد  

 كفن را پاره كرد انگشت خشكش  

 به بي رحمي سري از آن برون كرد 

 سري كاندر دهان خشك و سردش

 آري طال بود ... طالي ناب بود 

 طاليي كز پيش جان عرضه مي كرد 

 اگر همراه با صدها بال بود 

 رص او بود دگر اين او نبود و ح

 كه كام مرده را ونسرد ، وا كرد 

 وزان فك كثيف نفرت انگيز 

 طال را با همه سختي جدا كرد  

 سحرگاهان به زرگر عرضه اش كرد 

 بنگر چيست اين كاال ، بهايش؟: كه  

 محك زد زرگر و بي اعتنا گفت

 طال رنگ است و پنداري طاليش
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 جيب بر 

 م ؟هيچ داني ز چه در زندان

 دست در جيب جواني بردم 

 ناز شستي نه به چنگ آورده  

 ناگهان سيلي ي سختي خوردم  

 من ندانم كه پدر كيست مرا 

 يا كجا ديده گشودم به جهان 

 كه مرا زاد و كه پرورد چنين  

 سر پستان كه بردم به دهان 

 هرگز اين گونه ي زردي كه مراست  

 لذت بوسه ي مادر نچشيد  

 مه ي عمر ، مرا پدري ، در ه

 دستي از عاطفه بر سر نكشيد  

 كس ، به غمخواري ، بيدار نماند  

 بر سر بستر بيماري من  

 بي تمنايي و بي پاداشي

 كس نكوشيد پي ياري ي من 

 گاه لرزيده ام از سردي ي دي 

 گاه ناليده ام از گرمي ي ي تيز 

 خفته ام گرسنه با حسرت نان 

 ر گوشه ي مسجد و بر كهنه حصي

 گاهگاهي كه كسي دستي برد 

 بر بناگوش من و چانه ي من  

 داشتم چشم ، كه آماده شود  

 نوبتي شام شبي خانه ي من 

  كه با جام تنم  ليك آن پست ، 

 مي رهيد از عطش سوزاني 

 نه چنان همت وااليي داشت  

 كه مرا سير كند با ناني 

 با همه بي سر و ساماني خويش

 ته ام باز چندين هنر آموخ 

 نرم و آرام ز جيب دگران  

 بردن سيم و زر آموخته ام 

 نيك آموخته ام كز سر راه 

 ته سيگار چسان بردارم  

 تلخي ي دود چشيدم چو از او  

 نرم ، در جيب كسان بگذارم  
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 يا به تيغي كه به دستم افتد  

 جامه ي تازه ي طفالن بدرم 

 يا كمين كرده و از بار فروش

 يمت ببرم سيب سرخي به غن

 با همه چابكي اينك ، افسوس 

 ديرگاهي است كه در زندانم  

 بي خبر از غم نكامي ي خويش

 روز و شب همنفس رندانم 

 شادم از اينكه مرا ارزش آن  

 هست در مكتب ياران دگر  

 كه بدان طرفه هنرها كه مراست 

 بفزايند هزاران دگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در بسته 

  در به رويم باز كناين! باز كن  

 كان ديگران را بسته اند ! باز كن  

 خستگي بر خاطرم كمتر فزاي 

 زانكه بيش از حد كسانش خسته اند 
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  اين در به رويم باز كن  !باز كن  

 تا بياسايم دمي از رنج خويش

 در همي در كيسه ام شايان توست 

 باز كن تا عرضه دارم گنج خويش را  

 بر بسترت ريزم امشب يك به يك  

 و آن چه با من پنجه هاي جور كرد 

 من به پاداش آن كنم با پيكرت  

 امشب از آزار كژدم سيرتان 

 پناه آورده ام ! سوي تو ، اي زن 

 گفتمت زن ليك تو زن نيستي 

 رو سوي ماه سياه آورده ام  

 دخمه يي در پشت اين دهليز هست 

 از تو ، وان بيچاره همكاران تو 

 ار آن بنوشته اند بر در و ديو 

 يادگاري بي وفا ياران تو

 باز كن تا اين شب تاريك را 

  سر كنم  !با تو اي ناديده دلبر 

 دامن ننگين تو آرم به دست  

 تا به كام خويش ننگين تر كنم  

 باز كن كان غنچه ي پژمرده را  

 پايمال عشق كوتاهم كني 

 وز فراوان درد و بيماري سحر 

 م كنييادبودي نيز همراه

 اما غلط گفتم ، مكن ... باز كن  

 كاين در محنت به رويم بسته به من  

 درد خود بر رنج من افزون مساز  

 كاين دل رنجيده ، تنها خسته به  
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 ديدار 

 باورم نيست ! چه مي بينم ؟ خدايا 

  هم سنگر من  !همرزم من : تويي 

 چه مي بينم پس از يك چند دوري 

 لرزد ز شادي پيكر من كه مي 

 تو را مي بينم و مي دانم امروز

 همان هستي كه بودي سال ها پيش

 درين چشم و درين چهر و درين لب  

 نشاني نيست از ترديد و تشويش 

 تو رامي بينم و مي لرزم از شوق 

 كه دامان ت را ننگي نيالود  

 پرندي پرتو خورشيد ، آري  

 نكو دانم كه با رنگي نيالود  

 و را مي دانم اي همگام ديرين ت

 كه چون كوه گران و استواري

 نه از توفان غم ها مي هراسي

 نه از سيل حوادث بيم داري

 غروري در جبينت مي درخشد 

 نگاهت را فروغي از امديست 

 تو مي داني ، به هر جاي و به هر حال 

 شب تاريك را صبحي سپيدست 

 ز شادي مي تپد دل در بر من 

 ق اشكي مي نشيند به چشمم بر

 بلي ، اشكي كه چشمانم به صد رنج  

 فرو مي بلعدش تا كس نبيند 
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 تسكين 

 نيمه شب در بستر خاموش سرد 

 ناله كرد از رنج بي همبستري

 سر ، ميان هر دو دست خور فشرد

 از غم تنهايي و بي همسري

 رغبتي شيرين و طاقت سوز و تند 

 در دل آشفته اش بيدار شد  

 گرمي خون ، گونه اش را رنگ زد 

 روشني ها پيش چشمش تار شد 

 آرزويي ، همچو نقشي نيمه رنگ  

 سر كشيد و جان گرفت و زنده شد

 شد زني زيبا و شوخ و ناشناس

 چهره اش در تيرگي تابنده شد 

 ديده اش در چهره ي زن خيره ماند  

 ره ، چه زيبا و چه مهر آميز بود  

  بي شكيب چنگ بر دامان او زد 

 ليك رويايي خيال انگيز بود 

 در دل تاريك شب ، بازو گشود  

 وان خيال زنده را در بر گرفت 

 اشك شوقي پيش پاي او فشاند 

 دامنش را بر دو چشم تر گرفت  

 بوسه زد بر چهره ي زيباي او  

 اما به دست خويش زد  بوسه زد ،

 خست با دندان لب او را ، ولي

  نيش زدبر لبان تشنه ي خود

 گرمي شب ، زوزه ي سگ هاي شهر 

 پرده ي رؤياي او را پاره كرد 

 سوزش جانكاه نيش پشه ها 

 درد بي درمان او را چاره كرد 

 نيم خيزي كرد و در بستر نشست  

 بر لبان خشك سيگاري نهاد  

 داور انديشه ي مغشوش او  

 پيش او ، بنوشته ي مغشوش او  

 د پيش او ، بنوشته طوماري نها 

 وندر آن طومار ، نام آن كسان 

 كز ستم ها كامراني مي كنند  

 دسترنج خلق مي سوزند و ، خويش
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 فارغ از غم زندگاني مي كنند 

 نام آنكس كز هوس هر شامگاه 

 در كنار آرد زني يا دختري 

 روز ، كوشد تا شكار او شود 

  دلفريب ديگري شام ديگر ، 

 او درين بستر به خود پيچيد مگر 

 غبتي سوزنده را تسكين دهد ر 

 وان دگر هر شب به فرمان هوس

 نو عروسي تازه را كابين دهد 

 سردي ي تسكين جانفرساي او 

 چون غبار افتاد بر سيماي او  

 زير اين سردي ، به گرمي مي گداخت  

 اخگري از كينه ي فرداي او 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگاه آشنا 

 اي شرمگين نگاه غم آلود

 ايي ؟پيوسته در گريز چر

 با خنده ي شكفته ز مهرم  

 آهسته در ستيز چرايي ؟

 شايد كه صاحب تو ، به خود گفت 

 در هيچ زن عميق نبيند 

 تا هيچگه ز هيچ پري رو  

 نقشي به خاطرش ننشيند  

 اما ز من گريز روا نيست  

 من ، خوب ، آشناي تو هستم 

 اينسان كه رنج هاي تو دانم  

  گويي كه من به جاي تو هستم

 باور نمي كني اگر از من 

 بشنو كه ماجراي تو گويم 
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 در خاطرم هر ن چه نشاني است  

 يك يك ، ز تو ، براي تو گويم  

 هنگام رزم دشمن بدخواه  

 بي رحم و آتشين ، تو نبودي ؟

 گاه ز پا فتادن ياران 

 كين توز و خشمگين ، تو نبودي ؟ 

 هنگام بزم ، اين تو نبودي 

 و درخشان ،از شوق ، دلفروز 

 جان بخش چون فروغ سحرگاه 

 رخشنده چون ستاره ي تابان ؟

 در تنگي و سياهي زندان 

 سوزنده چون شرار تو بودي

 آرام و بي تزلزل و ثابت  

 با عزم استوار تو بودي

 اينك درين كشكش تحقير

 خاموش و پر غرور تويي ، تو  

 از افترا و تهمت دشمن  

  تو  آسوده و به دور تويي ،

 اي شرمگين نگاه غم آلود  

 ديدي كه آشناي تو هستم ؟

 هنگام رستخيز ثمربخش

 همرزم پا به جاي تو هستم ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به سوي شهر 

 دهقان كنار كلبه ي خود بنشست 

 در آفتاب و گرمي بي رنگش  

 در ديده اش تالطم رنجي بود 

 در سينه مي فشرد دل تنگش 
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 چرخيد در فضا و فرود آمد  

  و خزان زده برگي زرد پژمرده

 بر آب بركه چين و شكن افتاد  

 دامن بر او كشيد نسيمي سرد 

 از پاره پاره جامه ي فرزندش 

 سرما به گرد پيكر او پيچيد 

 بازو كنار سينه فشرد آرام  

 لرزيد و عر دو شانه ي خود برچيد 

 دهقان نگاه خويش به صحرا دوخت  

 صحراي خفته در غم و خاموشي

  و جوش زنده ي تابستان بر جنب 

 پاييز داده رنگ فراموشي 

 يك روز گاو آهن و خرمن كوب 

 در كشتزار ، شور به پا مي كرد  

 با جي جير دانه ي گندم را 

 از ساقه هاي كاه جدا مي كرد  

 يك سال انتظار پر از اميد  

 پايان گرفت و كشته ثمر آورد 

 خون خورد و رنج برد ، ولي ، هيهات 

 بود آن چه به بر آورد شايان ن

 آفت افتاده بود به حاصل ، سخت  

 شايد گناه و معصيت افزون شد 

 گر اين چنين نبود چه بود آخر ؟ 

 آن سال هاي پر بركت چون شد ؟

 مالك رسيد و برد از او سهمي  

 وز بهر او چه ماند ؟ نمي داند 

 اما يقين بهموسم يخبندان 

 اهل و عيال ، گرسنه مي ماند  

 ند شهر چاره ي او دارد گوي

 در شهر كار هست و فراوان هست 

 آنجا كسي گرسنه و عريان نيست  

 غم نيست رنج نيست ولي نان هست  

 فردا سه رهنورد ، ره خود را 

 سوي اميد گمشده پيمودند  

 اين هر سه رهنورد اگر پرسي

 دهقان و همسر و پسرش بودند 

 در پيش سر نوشت پر از ابهام  

 غم گذشته ي محنت بار در پي ، 

 شش پاي پينه بسته ي بي پاپوش 

 مي كوفت روي جاده ي ناهموار 
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 هديه ي نقره 

 ديشب تا سحر  !هديه ات ، اي دوست 

 ارم بود و با من راز گفت 

 بي زبان با صد زبان شيرين و گرم  

 قصه ها در گوش جانم بز گفت 

 قصه ها از آرزو هاي دراز 

 ن كسي آگه نشد كز تباهي شا 

 نقل ها از اشك ها كاندر خفا 

 جز نثار خك سر در ره نشد  

 من ، درين نقش و نگار دلفريب 

 رازتلخ زندگاني ديده ام  

 چشم هاي خسته از اندوه و رنج  

 چهره هاي استخواني ديده ام

 دديه ام آن كارگاه تيره را 

 . با فضاي تنگ دود آلود او

  رنگ دارد نفرت آور دود او

 درد دل ها ناله ها تك سرفه ها  

 همصداي تق تق ابزار كار  

 مي كند برپا هياهوي عجيب 

 سينه سوز و جانگداز و مرگبار 

 دديه ام آن قطره ي خوني كه ريخت 

 بر درخشان نقره يي از سينه يي  

 پاره يي دل بود و خونش كرده بود  

  غم دوشينه يي بيم فردايي ، 

 نقش بست سايه ي ترسي به چهري 

  اگر دانند از بيماريم  !واي 

 كودكان را از كجا ناني برم  

 روزگار تنگي و بيكاريم ؟
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 ديده ام آن طفل كارآموز را 

 با رخ در كودكي پژمرده اش 

 گاه ، همچون اخگري سوزان شود 

 چهر از استاد سيلي خورده ا ش 

 اشك ريزد اشك دردي جانگداز 

  زان دو چشم چون دو الماس سياه

 بيم عمري زندگي با درد و رنج  

 مي تراود زان توانفرسانگاه 

 آب و رنگ هديه ات اي نازنين 

 از سرشك ديده و خون دل است  

 بازگرد و بازش از من بازگير 

 زانكه بهر من قبولش مشكل است  

 گرچه بود اين هديه زيبا و ظريف  

 چشم ظاهر بين سيمين كور بود 

 يد او وانچه را با چشم باطن د 

 آوخ آوخ ، از ظرافت دور بود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقاصه

 در دل ميخانه سخت ولوله افتاد 

 دختر رقاص تا به رقص در آمد  

 گيسوي زرين فشاند و دامن پر چين  

 از دل مستان ز شوق ، نعره برآمد  

 نغمه ي موسيقي و به هم زدن جام  

 قهقهه و نعره در فضا به هم آميخت 

  لطيف پر از موج پيچ وخم آن تن

 آتش شوقي در آن گروه برانگيخت 
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 لرزه ي شادي فكند بر تن مستان 

 جلوه ي آن سينه ي برهنه ي چون عاج  

 پولك زر بر پرند جامه ي او بود 

 پرتو خورشيد صبح و بركه ي مواج  

 آن كمر همچو مار گرسنه پيچان 

 صافي و لغزنده همچو لجه ي سيماب  

 ن شبرنگ ران فريبا ز چك دام 

 چون ز گريبان شب ، سپيدي ي مهتاب  

 رقص به پايان رسيد و باده پرستان 

 دست به هم كوفتند و جامه دريدند 

 گل به سر آن گل شكفته فشاندند 

 سرخوش و مستانه پشت دست گزيدند  

 دختر رقاص ليك چون شب پيشين 

 شاد نشد ، دلبري نكرد ، نخنديد  

 گره كرد چهره به هم در كشيد و مشت  

 شادي ي عشاق خسته را نپسنديد  

 ديده ي او پر خمار و مست و تب آلود 

 مستي ي او رنگ درد و تلخي ي غم داشت  

 باده در او مي فروزد ، گرم و شرر خيز  

 حسرت عمري نشاط و شور كه كم داشت 

 اوست كه شادي به جمع داده همه عمر  

 ليك دلش شادمان دمي نتپيده  

 ري چشانده باده ي لذت اوست كه عم 

 خود ، ولي افسوس جرعه يي نچشيده 

 اوست كه تا نالهاش غمي نفزايد 

 سوخته اندر نهان و دوخته لب را 

 اوست كه چون شمع با زبانه ي حسرت 

 رقص كنان پيش خلق ، سوخته شب را  

 آه كه بايد ازين گروه ستمگر 

 داد دل زار و خسته را بستاند  

  از اين خرابه ي دلگير شايد از اين پس ، 

 پاي به زنجير بسته را برهاند  

 بانگ بر آورد اي گروه ستمگر  

 پشت مرا زير بار درد شكستيد  

 تشنه ي خون شما منم ، منم آري 

 گل نفشانيد و بوسه هم نفرستيد 

 دختره مست است :  زان ميان كه  گفت يكي ، 

 مستي ي او امشب از حساب فزون است  

 هره اش سياه شد از خشم آه ببين چ 

 نه ، اين بينوا دچار جنون است ... مست  
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 بگوييد : باز خروشيد دخترك كه 

 كيست ؟ بگوييد از شما چه كسي هست ؟ 

 كيست كه فردا ز خود به خشم نراند  

 نقد جواني مرا چو مي رود از دست ؟

 از شما چه كسي هست ! كيست ؟ بگوييد 

 ؟تا ز خراباتيان مرا برهاند  

 زندگيم را ز نو دهد سر و سامان  

 دست مرا گيرد و به راه كشاند ؟

 گفته ي دختر ، ميان مجمع مستان 

 بهت و سكوتي عجيب و گنگ پركند 

 پاسخ او زان گروه مي زده اين بود 

 قهقهه يي چند .... از پي لختي سكوت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فوق العاده 

 نيمي از شب مي گذشت و خواب را  

 ره نمي افتاد در چشم ترم  

 جانم از دردي شررزا مي گداخت 

 خار و سوزن بود گفتي بسترم 

 بر سرشكم درد و غم مي بست راه 

 مي شكست اندر گلو فرياد من 

 بي خبر از رنج مادر ، خفته بود 

 در كنارم كودك نوزاد من  

 خيره گشتم لحظه يي بر چهره اش 

 بر لب و بر گونه و سيماي او  

 نقش ياران را كشيدم در خيال 

 تا مگر يابم يكي ماناي او 

 شرمگين با خويش گفتم زير لب 

21



 با چه كس گويم كه اين فرزند توست ؟ 

 وز چه كس نالم كه عمري رنج او  

 يادگار لحظه يي پيوند توست ؟ 

 گر به دامان محبت گيرمش 

  همچو خود آلوده دامانش كنم 

 ننگ او هستم من و او ننگ من 

 ننگ را بهتر كه پنهانش كنم  

 با چنين انديشه ها برخاستم  

 جامه و قنداق نو پوشاندمش

 بوسه يي بر چهر بي رنگش زدم 

 زان سپس با نام مينا خواندمش

 ساعتي بگذشت و خود را يافتم 

 در گذرگاهش و در پشت دري 

 شسته روي چون گل فرزند را 

 رم چشمان تريبا سرشك گ 

 از صداي پاي سنگيني فتاد 

 لرزه بر اندام من ، سيماب وار  

 طفل را افكندم و بگريختم 

 دل پر از غم ، شانه ها خالي ز بار 

 روز ديگر كودكي بازش خبر 

 مي كشيد از عمق جان فرياد را  

 فوق العاده اي! اي : داد مي زد  

 خوردن سگ ، كودك نوزاد را 
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 معلم و شاگرد 

 آه دختر : بانگ برداشتم 

 واي ازين مايه بي بند و باري 

 بازگو ، سال از نيمه بگذشت  

 از چه با خود كتابي نداري ؟

 مي خرم ؟ 

 كي ؟ 

 همين روزها 

 آه  

 آه ازين مستي و سستي و خواب  

 معني ي وهده هاي تو اين است  

 نوشدارو پس از مرگ سهراب  

 ديگراز كتاب رفيقان 

 نيك دانم كه درسي نخواندي

 ديگران پيش رفتند و اينك 

 اين تويي كاين چنين باز ماندي 

 ديده ي دختران بر وي افتاد  

 گرم از شعله ي خود پسندي 

 دخترك ديده را بر زمين دوخت  

 شرمگين زينهمه دردمندي

 گفتي از چشمم آهسته دزديد 

 چشم غمگين پر آب خود را 

  و نهان كرد  پي پا نهاد پا ، 

 پارگي هاي جوراب خود را 

 بر رخش از عرشق شبنم افتاد 

 چهره ي زرد او زردتر شد 

 گوهري زير مژگان درخشيد  

 دفتر از قطره يي اشك ، تر شد 

 اشك نه ، آن غرور شكسته 

 بي صدا ، گشته بيرون ز روزن 

 پيش من يك به يك فاش مي كرد 

 آن چه دختر نمي گفت با من  

 يي كتاب تو چون شد ؟چند گو 

 بگذر از من كه من نان ندارم  

 حاصل از گفتن درد من چيست  

 دسترس چون به درمان ندارم ؟

 خواستم تا به گوشش رسانم 
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 اي واي بر من : ناله ي خود كه  

 واي بر من ، چه نامهربانم 

 شرمگينم ببخشاي بر من  

 ني تو تنها ز دردي روانسوز 

 ريروي رخسار خود گرد دا 

 اوستادي به غم خو گرفته  

 همچو خود صاحب درد داري

 خواستم بوسمش چهر و گويم  

 ما ، دو زاييده ي رنجچ و درديم 

 هر دو بر شاخه ي زندگاني 

 برگ پژمرده از باد سرديم 

 ليك دانستم آنجا كه هستم 

 جاي تعليم و تدريس پندست  

 عجز و شوريدگي از معلم  

 در بر كودكان ناپسندست  

 بر جگر سخت دندان فشردم

 در گلو ناله ها را شكستم 

 ديده مي سوخت از گرمي ي اشك  

 ليك بر اشك وي راه بستم 

 با همه درد و آشفتگي باز 

 چهره ام خشك و بي اعتنا بود  

 سوختم از غم و كس ندانست  

 در درونم چه محشر به پا بود  
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 ميراث 

 ام آرام بگير طفل من ، آر 

 وين شادي ي كودكانه را بس كن 

 بنگر كه ز درد ، پيكرم فرسود 

 بيدردي بيكرانه را بس كن 

 آرام  طفل من ، آرام بگير ،

 آِفته و بي قرار و دلتنگم  

 ديوانه و گيج و مات و سرگردان 

 در ماتم دوستان يكرنگم  

 امروز دمي كنار من بنشين 

 بر سينه ي من بنه سر خود را  

 ريف و خرد رابگشاي بازوي ظ

 در بر بفشار مادر خود را 

 اشكش بزدا به نرمي انگشت 

 با دست ظريف خويش بنوازش  

 با ديده ي كنجكاو خود ، بنگر 

  كه داني از رازش بر ديده ي او ،

 اي كودك نازنين ، چنين روزي

 اوراق كتاب عشق را كندند  

 اوراق كتاب عشق را آن روز 

 دند در آتش خشم وكينه افكن

 اي كودك نازنين ، چنين روزي 

 بس غنچه ي عشق و آرزو ، پژمرد 

 بس غنچه ي عشق و آرزو را باد  

 با خود به مزار ناشناسي برد 

  حتي باد  !امروز هزار حيف 

 يك لحظه شميمشان نمي آرد 

 اي كودك نازنين ، نمي داني 

 كاين درد به جان من ،چه سنگين است 

  آرم مي ميرم و ناله بر نمي 

 لب دوخته ام چه چاره جز اين است ؟ 

 اين كينه كه خوانده يي ز چشمانم  

 بر گير و به قلب خويش بسپارش

 از بود و نبود دهر اين ميراث

 نگهدارش.... از من به تو مي رسد 
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 ناشناس

 آه ، اي ناشناس ناهمرنگ 

 بازگو ، خفته در نگاه تو چيست ؟ 

 سركش و گنگ چيست اين اشتياق  

 در پس ديده ي سياه تو چيست ؟ 

 چيست اين ؟ شعله يي ست گرمي بخش 

 چيست اين ؟ آتشي ست جان افروز

 چيست اين ، اختري ست عالمتاب 

  اخگري ست محنت سوز  چيست اين ؟

 بر لبان درشت وحشي ي تو 

 گرچه نقشي ز خنده پيدا نيست  

 ليك در ديده ي تو لبخندي ست  

 هيچ خنده زيبا نيست كه چو او ،  

  چو خواهش عاشق  شوق دارد ،

 از لب يار شوخ دلبندش

 شور دارد ، چو بوسه ي مادر  

 به رخ نازدانه فرزندش

 آه ، اي ناشناس ناهمرنگ 

 آشنا داري نگهي سخت 

 دل ما با هم است پيوسته 

 گرچه منزل زما جدا داري

  مي دانم  !آه ، اي ناشناس 

 كه زبان مرا نمي داني

 ليك چون من كه خواندم از نگهت 

 از رخم نقش مهر مي خواني
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 آغوش رنجها 

  كه يك اهل دل نمي يابم  !وه 

 كه به او شرح حال خود گويم  

  يك نفس ، با او  محرمي كو كه ،

 قصه ي پر مالل خود گويم ؟

 هر چه سوي گذشته مي نگرم 

 جز غم و رنج حاصلم نبود 

  چشم مي دوزم چون به اينده

 جز سياهي مقابلم نبود 

  كه دگر  !غمگساران محبتي 

 غم ز تن طاقت و توانم برد 

 طاقت و تاب و صبر و آرامش 

 همگي هيچ نيمه جانم برد  

 سر به كوه نهم : گاه گويم كه  

 سيل آسا خروش بردارم 

 رشده ي عمر و زندگي ببرم

 بار محنت ز دوش بردارم 

  ها كودكانم ميان خاطره 

 پيش ايند و در برم گيرند  

 دست القت به گردنم بندند  

 بوسه ي مهر از سرم گيرند  

 پرسند  پسرانم شكسته دل ، 
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 كيست آخر ، پس از تو ، مادر ما ؟

 كه ز پستان مهر ، شير نهد 

 بر لب شيرخوار خواهر ما ؟ 

 كودكان عزيز و دلبندم  

 زندگاني مراست بار گران  

  دوش كشم ليك با منتش به 

 كه نيفتد به شانه ي دگران  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كارمند 

 دمي همزبان شو  مرا امشب اي زن ،

 كه تا قصه ي درد خود بازگويم  

 تو را گويم آن غم كه با كس نگفتم 

 كه گر راز گويم به همراز گويم 

 تو را دانم اي زن گر افتد گزندي

 پناهي نداري مگر بازوانم 

  شرمگينم  از اين ماجرا !دريغا 

 كه خود بي پناهم كه خود ناتوانم 

 چه دردي ست ، آوخ ، چه درد گراني 

 پي لقمه يي نان ، به هر سو دويدن  

 بر نكسان دغل ايستادن

 به پاي فرومايه مردم خميدن 

 بسا روزگاران كه طي شد ز عمرم 

 كه با خون دل خنده بر لب نهادم  

 دريغا كه با سفلگي خو گرفتم  

 لگان را به پاي اوفتادم ز بس سف 

 رييس است او كارمندويم من  

 من بنده ي پست اويم ! غلط رفت  

 كه غير از خطايش صوابي نبينم  

 كه غير از رضايش رضايي نجويم 
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 ندانم خطا ، باز ، از من چه سر زد  

 كه امروز بار دگر خشمگين شد  

 ز جا جست ناگه خروشان و جوشان 

  پر ز چين شد دو چشمش پر از خون رخش

 چنان ناسزا گفت كز خويش رفتم 

 پريشان شدم زان همه هرزه گويي

 به نرمي نگاهي به هر سو فكندم  

 گرينده از بيم آبرويي 

 نهاني ز رحم و ز رقت نشاني

 به چشمان ياران همكار ديدم  

 سراپاي من شعله ي خشم و كين شد  

 ز دل ناله يي آتشين بركشيدم  

  فرياد گويم لبم باز شد تا به

 چه نازي كه اين منصب و پايه داري؟

 از آن در چنين پايه يي استواري 

 كه از پستي و سفلگي مايه داري

 كدامين هنر داري از من فزونتر 

 مگردزدي و ژاژخايي و پستي ؟ 

 ترا گر نبود اين هنرها كه گفتم  

 نبودي در اين پايه كامروز هستي 

 ولي زان همه گفته ها برنيامد 

 ز لبهاي خشكم مگر دود آهي 

 كه دانسته بودم كه نان خواهد از من  

  كودك بي گناهي زن خسته ي ، 

 چو دل بسته بودم بدين زندگاني

 ز آزادي و بي نيازي گسستم 

 فرومايگي بين كه طبع غني را 

 به پاي فرومايه مردم شكستم 

 كنون بهرت آورده ام نان چه ناني  

  من ز خواري و از بندگي حاصل

 خورش گر ندارد مكن ناسپاسي

  به خون دل من  !كه آغشته ، اي زن  

 

 

 

 

 

 

 

29



 

 

 

 خون بها 

 مركبي از توانگري مغرور 

 آفتي شد به جان طفلي خرد  

 طفل در زير چرخ سنگينش 

 جان به جان آفرين خويش سپرد 

 پدر و مادر فقيرش را  

 خلق از اين ماجرا خبر دادند 

 سياه آن دو بدبخت روزگار  

 شيون و آهو ناله سر دادند 

 مادر از جانگدازي آن داغ 

 بر سر نعش طفل رفت از هوش 

 خشك شد اشك ديدگان پدر 

  الل و خموش خيره در طفل ماند ، 

 وان توانگر پيام داد چنين 

 به در شما دوا بخشم : كه 

 غرق خون شد اگر چه طفل شما 

 غم چه داريد ؟ خون بها بخشم 

 فلگان كه انديشند ئاي از اين س

  دوا زر به هر درد بي دواست ، 

 زر به همراه داغ مي بخشند 

 داغ را زر ، دوا كجاست ، كجا ؟

  جواب آن پيغام  بار اول ،

 بود پيدا كه غير عصيان نيست  

 ليك معلوم شد ضعيفان را 

 پنجه با زورمند ، آسان نيست  

 عاقبت خون بها قبول افتاد 

 ت ، چاره نبود زانكه جز آن چه رف 

 كه به رد عطيه و انعام 

 طفل را هستي ي دوباره نبود 

 روزي آن داغديده مادر را  

 دوستي بي خبر ز يار و ديار 

 فارغ از ماجراي محنت دوست  

 آمد از بهر پرسش و ديدار 

  افكند  نگهي خيره ، هر طرف ، 

 خانه را با گذشته كرد قياس 
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 با گليمي اتاق زينت داشت 

  در بود پرده يي كرباسروي 

 در زواياي فقر ، اين ثروت 

 سخت در چشم زن بعيد آمد 

 نگهش زيركانه مي پرسيد  

 كاين تجمل چسان پديد آمد ؟

 مادر داغديده گفتي خواند 

 كه چه پرسش به ديدگان زن است 

 كرد ديوانه وار ناله و گفت  

 اين خون بهاي طفل من است  !واي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يفرشته ي آزاد

 سال ها پيش از اين ، فرشته ي من 

 بند بر دست و مهر بر لب داشت 

 در نگاه غمين دردآميز  

 گله ها از سياهي شب داشت  

 سال ها پيش از اين ، فرشته ي من 

 بود ناالن ميان پنجه ي ديو  

 پيكرش نيلگون ز داغ و درفش

 چهره اش خسته از شكنجه ي ديو

  او را ديو ، بي رحم و خشمگين ، 

 نيزه در سينه و گلو كرده  

 مشتي از خون او به لب برده  

 پوزه ي خود در آن فرو كرده  

 زوزه از سرخوشي برآورده 

 كه درين خون ، چه نشئه ي مستي ست 

  مرا  وه ، كه اين خون گرم و سرخ ، 

 راحت جان و مايه ي هستي ست 

 زان ستم هاي سخت طاقت سوز 

 خون آزادگان به جوش آمد  
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 لتي كينه جوي و خشم آلود م 

 تيغ بگرفت و در خروش آمد 

 مردمي ، بند صبر بگسسته 

 صف كشيدند پيش دشمن خويش 

 تا سر اهرمن به خك افتد  

 اي بسا سر جدا شد از تن خويش

 نوجوان جان سپرد ومادر او  

 جامه ي صبر خويش چك نكرد  

 پدرش اشك غم ز ديده نريخت  

 رد بر سر از درد و رنج خك نك

 همسرش چهره را به پنجه نخست 

 ناشكيبا نشد ز دوري ي دوست  

 زانكه دانسته بود كاين همه رنج  

 پي آزادي فرشته ي اوست 

 اينك اينجا فتاده الشه ي ديو 

 ناله از فرط ضعف بر نكشد 

  اي جوانمردان  !ليك زنهار  

 كه دگر ديو تازه سر نكشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گمشده 

  كودكي به زيبنده و نازنين

 پليدان نكس نظر دوختند 

 ربودند او را به افسون و رنگ  

 به نكس تر از خويش بفروختند 

 پدر رنج برد و به هر سوي گشت  

 ز گمگشته اما نشاني نديد  

 بباريد مادر بسي خون ز چشم  

 بسي جامه از تاب دوري دريد 

 بر اين داستان روزگاري گذشت  
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 پژوهيدن و جستن از ياد رفت 

 كه خويشان گمگشته پنداشتند 

 كه آن نوگل تازه بر باد رفت  

 در آن نااميدي در آمد كسي

 كه دارم ز گمگشته كودك نشان 

 بتابيد از اين مژده از نو فروغ 

 به غمخانه ي تيره ي خامشان 

  همره رهنما  پدر ، شادمان ،

 شتابان به ديدار كودك دويد  

 به بيغوله يي ديد فرزند را 

  كه اي كاش هرگز نديد  !دن چه دي 

 پسر ، ليك چون دختران ، دلفريب 

 دو رخ پرز گلگونه ، چون دلبران 

 دو لب بوسه جوي و ز نخ بوسه بخش 

 دو گيسو فروهشته چون دختران 

 پسر را نگه بر پدر اوفتاد 

 در آن تيره روزي پدر را شناخت  

 برافروخت رخسارش از تاب شرم 

  ولي آشنايي هويدا نساخت

 پدر را مگر خوار و ننگين نخواست  

 كه بر خورد او با پدر سرد بود  

 نگاهش ، ولي داستان ها سرود  

 كه جانسوز ، از نغمه ي درد بود  

 مرا تا برقصم بر نكسان  

 به مشت و به سيلي فرو كوفتند  

  تا بخوانم به بزم خسان  مرا ،

 به دشنام و تندي برآشوفتند 

 خ زدند به خون دلم ، بر ر 

 كه سوي فرومايگان رو كنم 

 مرا خار كردند بستر ، مگر  

 به همبستري با خسان خو كنم 

 پدر خواند افسانه ي درد را 

 ز چشمان افسانه پرداز او  

 دلش خون شد از رنج آن داستان  

  آغاز او  كه انجام او بود ، 

  چهرش ببوس :به او مهر او گفت 

 ه از اين دام ننگين ، رهاييش د

 دگر باره بيگانه اش كن ز بند  

 به آزادگي آشناييش ده 

  خونش بريز  :به او خشم او گفت  
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 كه اين مايه ي زردي ي روي توست 

 گواهت به پستي بر دشمنان 

 همين كودك روسبي خوي توست 

  دردمند   شرمگين ، پدر خسته جان ،

 نه ياراي مهر و نه پرواي خشم  

 نبينند تا اشك اندوه او 

 بتابيد روي و بگرداند چشم 

 پسر را همان گونه بر جا نهاد 

 وز آنجا غمش را به همراه برد  

 فرزند من : به آن رهنما گفت  

 مرد ... او ديرگاهي ست .... نه اين است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بستر بيماري

  ز ناله ي خود هر چند  !همراز من 

 چشم تو را نخفته نمي خواهم  

 يك امشب يك امشبم ببخش كه 

 ناليدن نهفته نمي خواهم 

 بر مرغ شب ز ناله ي جانسوزم  

 امشب طريق ناله بياموزم 

  از چه شعله كشي در من ؟ !تب ، اي تب 

 آتش به خرمنم ز چه اندازي؟

  از سياهي تو آوخ  ! اي شب  شب ،

 من رنگ بازم و تو نمي بازي 

 مردم ز درد ، رنجه مرا بس كن  

  مرا بس كن بس كن دگر ، شكنجه 

 عمري به سر رسيد ، سراسر رنج 

34



 حاصل ز عمر رفته چه دارم ؟ هيچ 

 امشب اگر دو ديده فرو بندم 

 از بهركودكان چه گذارم ، هيچ  

 اين شوخ چشم دختر گل پيكر  

 فردا كه را خطاب كند مادر ؟

 راز درون تيره ي من داند 

 اين سايه يي كه بر رخ ديوار است  

 است و به خود پيچد اين سايه ي من  

  دريغ كه بيما است  او هم ، چو من ، 

 آن پنجه هاي خشك ، چه وحشت زاست  

 وان گيسوي پريش ، چه نازيباست  

 پاشديه ام به خك و ، نمي دانم 

 شيرين شراب جام چه كس بودم 

 آرزو كه در دل من پژمرد  بس 

 آهنگ ناتمام چه كس بودم ؟

 در عالمي ز نغمه ي پر دردم 

 آشوب دردخيز به پا كردم 

 حسرت نمي برم كه چرا جانم  

 سرمست از شراب نگاهي نيست  

 يا از چه روي ، اين دل غمگين را 

 الفت به ديدگان سياهي نيست 

 شد خك ، اين شرار و به دل افسرد 

 وان خك را نسيم به يغما برد  

 زين رنج مي برم كه چرا چون من 

 محكگوم اين نظام فراوان است 

 بندي كه من به گردن خود دارم  

 ديگر سرش به گردن ايشان است  

  به بند بسته بسي هستيم  !آري 

 از دام غم نرسته بسي هستيم 

 همبندي هاي خسته و رنجورم 

 پوسيدني است بند شما ، دانم  

 فردا گل اميد برويد باز 

  دانم  در قلب دردمند شما ،

 گيرم درخت رنگ خزان گيرد 

 ست ، ساقه نمي ميرد تا ريشه ه
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 زن در زندان طال 

 مرا زين چهره ي خندان مبينيد  

 كه دل در سينه ام درياي خون است 

 به كس اين چشم پر نازم نگويد  

 كه حال اين دل غمديده چون است  

 اگر هر شب ميان بزم خوبان  

 به سان مه ميان اخترانم 

 به گاه جلو و پكوبي و ناز 

 فرين ديگرانم اگر رشك آ

 اگر زيبايي و خوشبويي و لطف 

  گل مريم ندارد  چو دست من ، 

 اگر اين ناخن رنگين و زيبا 

 ز مرجان دلفريبي كم ندارد  

 اگر اين سينه ي مرمرتراشم  

 به گوهرهاي خود قيمت فزوده  

 اگر اين پيكر سيمين پر موج 

 به روي پرنيان بستر ، غنوده  

 م اگر باالي زيباي بلند

 به باال پوش خز ، بس دلفريب است  

 ميان سينه ي تنگم ، دلي هست 

 كه از هر گونه شادي بي نصيب است  

 ايد از كاخي كهدر آن  مرا عار 

 نه آزادي نه استقالل دارم  

 مرا اين عيش ، از اندوه خلق است  

 ولي آوخ زباني الل دارم  

 نه تنها مركب و كاخ توانگر 

 ز بايد ميان ديگران ممتا 

 زن اشراف هم ملك است و اين ملك  

 ظريف و دلكش و طناز بايد 

 مرا خواهد اگر همبستر من 

 دمادم با تجمل آشناتر  

 مپندار اي زن عامي مپندار  

 مرا از مركب او پربهاتر 
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 چه حاصل زين همه سرهاي حرمت 

 كه پيش پاي كبر من گذارند ؟

 كه او فردا گرم از خود براند  

  پشيزي هم ندارند مرا پاس

 لبم را بسته اند انديشه ام نيست 

 كه زرين قفل او يا آهنين است  

 نگويد مرغك افتاده در دام  

 كه بند پاي من ، ابريشمين است  

 مرا حسرت به بخت آن زن ايد  

 كه مردي رنجبر همبستر اوست  

 چننين زن ، زرخريد شوي خود نيست  

 كه همكار و شريك و همسر اوست  

 تو ، اي زن اي زن جوينده ي راه 

 چراغي هم به راه من فراگير  

 نيم بيگانه ، من هم دردمندم 

 دمي هم دست لرزان مرا گير  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اي زن 

 اي زن ، چه دلفريب و چه زيبايي

 گويي گل شكفته ي دنيايي 

 گل گفتمت ، ز گفته خجل ماندم  

 گل را كجاست چون تو دالرايي ؟ 

 ن تو كي ، به لطف ، سخن گويد ؟گل چو 

 تنها تويي كه نوگل گويايي 
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 گر نوبهار ، غنچه و گل زايد 

  تو نوبهار همي زايي اي زن ، 

 چون روي نغز طفل تو ، ايا كس  

 كي ديده نو بهار تماشايي؟

 اي مادر خجسته ي فرخ پي 

 در جمع كودكان به چه مانايي؟

 آن ماه سيمگون دل افروزي

 عقد ثرياييكاندر ميان  

 آن شمع شعله بر سر خود سوزي

 بزمي به نور خويش بيارايي

 از جسم و جان و راحت خود كاهي 

 تا بر كسان نشاط بيفزايي 

 تا جان كودكان تو آسايد 

 خود لحظه يي ز رنج نياسايي 

 گفتم ز لطف و مرحمتت اما  

 آراسته به لطف نه تنهايي

 در عين مهر ، مظهر پيكاري 

 فته به ديباييشمشيري و نه

 از خصم كينه توز ، نينديشي

 نپروايي و ز تيغ سينه سوز ،

 از كينه و ستيزه ي پي گيرت 

  شكسته جام شكيبايي دشمن ،

 بر دوستان خود ، سر و جان بخشي

 بر دشمنان ، گناه نبخشايي

 چون چنگ نغمه ساز ، فرو خواندي 

 در گوش مرد ، نغمه ي همتايي 

  ام ، اما جفت و يار تو: گفتي كه 

 ني بهر عاشقي و نه شيدايي

 ما هر دو ايم رهرو يك مقصد 

 بگذر ز خود پرستي و خودرايي

 دستم بگير، از سر همراهي

  به خاطر همپايي جورم بكش ،

 زينت فزاي مجمع تو ، امروز

  زني است شهره به دانايي هر سو ، 

 دارد طبيب راد خردمندت 

 دم عيسايي تقواي مرمي ، 

 ن سراي هنرمندت چونان سخ 

 طوطي نديده كس به شكرخايي 

 استادتو ، به داتش همچون آب  

 ره جسته در ضماير خارايي 
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 بشكسته اند نغمه سرايانت 

 بازار بلبالن ز خوش آوايي

 امروز ، سر بلندي و از امروز

 صد ره فزون به موسم فردايي

 اين سان كه در جبين تو مي بينم  

 كرسي نشين خانه ي شورايي 

 بر سرنوشت خويش خداوندي

 در كار خويش ، آگه و دانايي 

  به اتفاق ، كنون مي كوش !اي زن  

 كز تنگناي جهل برون ايي

 بند نفاق پاي تو مي بندد  

 اين بند رابكوش كه بگشايي

 ننگ است در صف تو جدايي ، هان  

 به ننگ ، نيااليي نام نكو ،

 تا خود ز خواهشم چه بينديشي 

 پاسخم چه بفرماييتا خود به  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من با توام 

 با تو! من با تو ام اي رفيق  

 همراه تو پيش مي نهم گام 

 در شادي تو شريك هستم 

 بر جام مي تو مي زنم جام 

 با تو ! من با تو ام اي رفيق 

 ديري ست كه با تو عهد بستم  

  بكش به راهم  همگام تو ام ، 

 همپاي تو ام ، بگير دستم  
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 وند گذشته هاي پر رنج پي

 اينسان به توام نموده نزديك 

 هم بند تو بوده ام زماني 

 در يك قفس سياه و تاريك  

 رنجي كه تو برده اي ز غوالن 

 بر چهر من است نقش بسته  

 زخمي كه تو خورده اي ز ديوان  

 بنگر كه به قلب من نشسته  

  بيشماري !نه ... تو يك نفري  

 ، تو هستي هر سو كه نظر كنم 

 يك جمع به هم گرفته پيوند 

 يك جبهه ي سخت بي شكستي 

  سيه ، نه  ! سفيد ؟ نه  !زردي ؟ نه 

 باالتري از نژاد و از رنگ 

 تو هر كسي و ز هر كجايي

 من با تو ، تو با مني هماهنگ 
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