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  بهار را باور كن:  كتاب عنوان

  فريدون مشيري : سندهينو

  

     نما آمده ايم تا از دل خستگي هامان بگوييم و از دلشكستگي هاما

www.Asheghoone.com  
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  يغبار آب

   هزار قرننيچند

   سر گذشت عالم و آدم استاز

  است گرانسنگ يايس كهنه آني و

  شي خواني اعتنا به ناله قربانيب

  آسوده گشته است

   طول قرنهادر

   خسته جانراني دردنك اساديفر

  ني از زمشدي مبر

   آفتابني زرچهي كه از درديشا

   ماهتابنيمي غرفه ساني از ماي 

  ي سري بروديا

  اما

  ي آسمان درني نشد گشوده از اهرگز

   خكاني چشم خسته زندانشي پدر

   آسمان نبودني اي از غبار آبريغ

   غبارني پشت ادر

   ظلمت و سكوت فضا و زمان نبودجز

   نداشتي اسنان دري زندگانزندان

   خدا داشت بسته بودي در كه ره به سوهر
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   مرگ داشتزي كه راه به دهلي درتنها

   باز بودهمواره

   در آنجا نشسته بودري بان پدروازه

   اوي پاشي پدر

   چالاهي آن سدر

   و قفس ها شكسته بود گسسته بودپرها

  ري اسني اامروز

   و محكوم قرنهادهي رنجدانسان

   غبارني ژرف ااز

   اوج آسمان خدا پر گشوده استتا

   سوده استدي خورشچهي بر درانگشت

   از سر فضا و زمان در ربوده استتاج

  يگري دي به جهان هاي او كند درتا
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  بهت

  

   رهگذران ماتاني از مگذرميم

  ه رهگذران كور در نگانگرميم

   اندوه در وجودم و من اللنهمهيا

   غوغاست در كنارم و من دورنهمهيا

   در قلب من نه عشق نه احساسگريد

  ادي در جان من نه شور نه فرگريد

   اما در او ناله مجنوندشتم

   فرهادشهي اما در ائ نه تكوهم

   پوچمچمي كه هي ازهي نه انگچيه

   كه سنگم چوبمي اشهي نه اندچيه

  بمي تلخ غري قصه هاسفرهم

   تنگ غروبمي كوچه هارهگذر

   سوختي ها كه در من مدي خورشآنهمه

  ختي اندوه شد ز چشم ترم رچشمه

   كه برده بودم تا ماهيدي امكاخ

  ختي كه آوار غم شد و به سرم رآه

   سرگشته ام كه در دل امواجزورق

   نه خدا نه خدا راندي نبچي ه

  ياهي موج ماللم كه در سكوت و س

   جدا رادي جان از امني اكشميم

   رهگذران ماتاني گذرم از ميم

   پنجره ها راي هالهي مشمرميم

   در نگاه رهگذران كوذنگرميم

   و قال زنجره ها رالي قشوميم

  

  

  

  ستوه
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   آوازي تنگ بي فضاني اي در كجا

   شعرم را دهم پروازي من كبوترها

   پنهان استنهي نفس در سيي را گوشهر

   جنبدي نمي از برگيظه ها را برگ شاخسار لح

   استي زندانشي مالل خوواري در چاردمانآ

  ستي نداي جنبنده پكي مرداب ني ايرو

   استگرداني ها روي دلمردگنهمهي از اآفتاب

   پرواز زمان بسته استبال

   را زبان بسته استيي صداهر

   استباني سر در گريزندگ

  نكاري شري هاي قناريا

  ه ها سرشار شعرتان از نغمآسمان

   مستي خروشان موجهايا

   قصه هاتان گرمآفتاب

   آوازتان تا جاودان جوشانچشمه

  ستي و هنگام مرگش نرديمي من مشعر

  ستي ها زاد و برگش ني آلودگني را در چنستنيز

   تاب مني دل بي تپش هايا

   هايگناهي سرود بي ا

   سركشي تمنا هايا

   هاي تشنگوي غريا

   مالل آبادني اي كجادر

  ادي سرودم را كنم فرمن

   آوازي تنگ بي فضاني اي كجادر

   شعرم را دهم پروازي كبوترهامن

  

  

   در افقيچراغ
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  استي دركندي مياري من تا چشم ي روشي پبه

  داستي ها در افق پي ساحل آسودگچراغ

   ساحل كه من افتاده ام خاموشني ادر

   دلم تنهاستاي درغمم

  است تعلق هني خونري بسته در زنجوجودم

   كند نجواي موج با من مخروش

  افتي يي زد رهااي هر كس دل به دركه

  افتي يي زد رهااي كه هر كس دل به در

  ستي زنم ناي آن دل كه بر درمرا

  ستي بركنم نني بند خونني پا از

   آنكه جان خسته ام راديام

  ستي ساحل افكنم ندهي آن نادبه

  

  

  

  

  

  

  

  

  بگو كجاست مرغ آفتاب

  

  ميب جاودان شاري ديزندان
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   زندان من بتابچهي روز از درك

   دشت چون درختني خواستم به دامن ايم

   وحشت از تبريب

   سحر غنچه وكنممي دامن نسدر

   پر شده تا آسمان پكي دست هابا

   و خك و آب و هوا را دعا كنمديخورزش

   گنجشك ها به شانه من ن غمه سر دهند

   سبز و استوار گل افشان و سربلندسر

  شت خشك غمزده را با صفا و سربلند دنيا

   دشت خشك غمزده را با صفا كنمنيا

   مرغ آفتابيا

   وانشدزي نيكي صد هزار غنچه از

   با تن من آشنا نشدمي نسدست

  اري دني ها دگر نگذشتند از اگنجشك

   پژمرد در غبارني رنگي برگهاآن

   بهاري افسرد بني شت خشك غمگنيو

   مرغ آفتابيا

  باد.  كه همچياريبه د خود مرا ببر با

   به هر جا توان نهادي آزاد و شاد پا

   پر شكسته باغ محبتمگنجشك
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   پر نهمري سر زاباني بني در اي كتا

   دوري خود مرا ببر به چمنزارهابا

   درخت رسم نغمه سردهمكي به ديشا

   قرار و تشنه پروازمي بمن

   خود كجا رسم به هم آوازمتا

   بگو كجاستاما

  بال تو در عالم وجود ري كه زآنجا

   دم به كام دلكي

   توان گشوديبال

   توان فشاندياشك

   توان سروديشعر

  

  

  

  

  

  

  

  

  واريد

   گشودي چشم خسته من دفترشي پدر

  شي پي سال هاكز

   بودادگاري هزار عكس در آن ني چند

   رفته هاادي رنگ مرده از ريتصو
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   خك خورده در خك خفته هارخسار

   مالل تفاوت شان چشمهي بچشمان

   تبسم شان قصه زوالي بيلبها

   از وجودبگسسته

  الي با خوستهيپ

   نمودي مواري چشمم دشي صفحه پهر

  ماري و غمگرفته و بمتروك

  واري به دچهي عكس چون درهر

  انگار

   خاموشي آن چشم ها

   ماتي آن چهره ها

   هاچهي قصه هاشان از آن درهمراه

   كرده اندپرواز

   مرگ موج گردباد كبود و بنفشدر

   باز كرده اندي تهي در آن فضايراه

  ي اچهي دريپا

   اوفتادمارمي به چشم مادر بچشمم

  ري بخادشي

   به آفاق پر گشودچهي درني از هماو

   دگر فرودامدي نچي آن چنان كه هرفت

  ي تا جاودان تهرهي آسمان تيا

  كنمي از كدام پنجره پرواز ممن

   روزگار تلخني ظلمت فشرده اوز

  كنميزنه ره باز م كدام رويسو

   استي تهني زمگريد

   ربودي نمخوابم

   و مرگاتي از حالي هزار گونه خنقش

   چشم بودشي پدر

  گذشتي تار خود آرام مي در فضاشب

   راه دور بوسه سرد ستاره هااز
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   خواب راكردي بدرقه مشهي هممثل

   آسمان صافدر

  شتافتمي ستاره خود مي در پمن

  شد من به وسوسه خواب گرم چشمان

  ختي در فضا گسني زمي بندهاناگاه

  ختي از زمان گرني شگرف زمي لحظه ادر

   بسترمري زدر

   دهان گشوديچاه

   رها شدمياهي سنگ در غبار و سچون

  شكافتمي رفتم آنچنان كه زهم ميم

   اوفتاده بودني گران به جان زميمرد

  ديتپي دل خك مي به تنگنانبضش

  گداختي مشي خودر

  ختي گري مشي خواز

   گسستي مختيريم

   شكافتي كوفت ميم

   مرگبي غرمي نسي هر شكاف بووز

  شتافتي خانه مدر

   شهر راي خانه ها و گذرهاانگار

   هزار دستنيچند

  كنندي مغربال

  ختنديگري و كودكان و زنان ممردان

   رادهي گروه ز وحشت رمني كه ايگنج

  كنندي آخته دنبال مي هاغي تبا

  ري پني شب زمآن

  شي از سرنوشت خوتهخي گري بندنيا

   هزار كودك در خواب ناز رانيچند

   و خك كردديكوب

   رادهي مادر زحمت كشنيچند

   دم هلك ك رددر
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   رنگ سوخته از رنج كار رامردان

  دي موج خون كشدر

   رادي گونه شان تبسم و اموز

   سنگ و گل و خك پك كردي ضربه هابا

   آن خرابه هادر

  شي خوزي عزي به عزاي مادردمي د

   خون نشستهرد

   خشت و خكري در ز

   بند بند وجودش شكسته بودچارهيب

   سخن نداشتدي كه با تو بگوي لبگريد

   نداشترهني كه درعزا بدرد پيدست

   نبودني در زمي جان كسي جاشي پنيز

  گشودي كه جان به عالم جان بال مرايز

   بالني در ااما

   ز تن نداشتدي كه براي فرصتزي نجان

   رسدي جانكاه مقيا ها كه آن دقشب

   شودي مداري زلزله ببي من نهدر

  شي سقف مضطرب خوابگاه خوري زدر

   مرگ راني فر نفس تشنج خونبا

  كنمي ماحساس

   اماني بغض و غصه و اندوه بآواز

   به جان منزدير

   روح كودكان فرو مرده در غبارجز

   همزبان مني كسستي بانگ صبح نتا

  پك ي كوچك و آن گونه هاي دست هاآن

   مان پكتر كجاستدهي گونه سپاز

   مهري روشن و آن خنده هاي آن چشمها

   خنده بهار طربنك تر كجاستاز

   بودگناهي من بدهي به دني زمآوخ

   زلزله ظلم بوده استشهي همآنجا
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   انددهي زلزله از ظلم دشهي همآنها

   جور ستمگرانانهي تازري زدر

   انددهي هزار مرتبه در خون تپيروز

  ستي فقز است و خانه نيلي و س چهلآوار

   انددهي خام كه بر خك چي خشت هانيا

   استي تهمني زگريد

   دشتي به روگريد

   كودك نازآن

   دختران شوخآن

   سبزي باغهاآن

   سرخي الله هاآن

   مستي بره هاآن

  ستي سوخته ز آفتاب ني چهره هاآن

  اري در آن دتنها

  ستي ناله هاست كه در مرگ زندگناقوس

  

  

  

  

  

  

  تك

   بلند كاج هاواري ديپا

   پناه ز آفتاب گرم دشتدر

   گشتي چشمان او در سبزه زار چشممن ميآهو

   داشتي بود و رازي زارسبزه

   داشتي چشم انداز بازياري دتا
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   داشتيازي برگش قصه عشق و نرگيب

   خكي خشك تشنه بودم سر نهاده روتك

   اوي باران نوازش هاري گرفتم زجان

  ر من شكفت بوسه اش دي هاخوشه

   گستردم آفاق راشاخه

   شدي سازمي رگ من سهر

   آوازهاني خوشترني طنبا

   تنشنيري شراب عطر شاز

   با من رازهاگفتي من منبض

   من چون عباري ذره هستذره

   مستگشتي در زالل آسمان م

   پروازهاني از باالترشي خوسر

   متروك جانم رامعبد

   داديي روشنايدگاني شبچراغ دگري دبار

   در آنجا شمع روشن كردي پر مهرتدس

  دي از روزن فرو تابينور

  ديچي شكفته در فضا پيي عود آرزويبو

   تمنا را نوا برخاستارغنون

   داديياي متروك جانم را شكوه كبرمعبد

   داديي افتاده را از نو خداازي به محراب ننيا



  

  14                                                                                                                           1346 - شيري   فريدون م–بهار را باور كن 

com.Asheghoone.www  

   سبز كاج هاواري لب داز

   زرد باالتر نشستآفتاب

   سرخ غروببوته

   صحرا در نشستي هايكبود بر

   گرمش به هنگام وداعبوسه

   شد در قلب من تا پر نشستريت

   اوستي سبزه زار بوي هوادر

   اوستي چمن جادوني برگ ابرگ
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  بدرود

  

  دي بي بازوهاي گندم اليپشت خرمن ها

   زرد كم كم نهفتآفتاب

   گندم زارهايسوي بر سر گ

   بدرود تابستان شكفتبوسه

  مه جوشان تابستان گرم چشي تو بود ااز

  دي و خرمن ها رسدي به هر سو خوشه ها جوشگر

   آغوش توي تو بود از گرماز

  دي دمي و هر برگدي خندي هر گل

   پر شور تستنهي همه شهد و شكر از سنيا

   نور تستي دل ذرات هستدر

   خوشه انگور تستيي ما از طاليمست

   را بوسه تو بوسه بدرود بوديراست

   زود بودايابستان ؟ خدا شد آغوش تبسته

  

  

  

  

  

  

  رقص مار
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   برگي زند از تشنه كاميباز له له م

   درختان را غبار مرگي جوشد سراپاي مباز

   سوزان گرما تكيلي به خود از سچديپي مباز

   خشك و گرد آلود را بر خكي فشارد پنجه هايم

  ادي فركشدي باد از دست گرما مباز

   بادزديگري رقصد آتش مي ماييگو

   شهري شانه هاي به رورقصدي مباز

   آتش مردادي هاشعله

   او چون رقص گرم مارها بر شانه ضحكرقص

   گرزكري بر آر از كوه با آن گاوپسر

   دره البرزمي نسيا

  

  

  

  

  

  سرود گل

   اشك آلوددگاني دنيبا هم

   روزن گشوده به دودني هماز
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   پرستو به گل به سبزه درودبه

  مي شكوفه به صبحدم به نسبه

   از راهرسدي كه ميبهار به

   روز دگر به ساز و سرودچند

   زمستان استماني كه دلهاما

   خنددي نمدماني كه خورشما

   كه باغ و بهارمان پژمردما

   فرسوددماني امي كه پاما

  دي چشم مان رقصشي كه در پما

   چرخ كبودري همه دود زنيا

   بهاري راه شكوفه هاسر

   با دل شادمي دهي به سر مگر

  وق با تمام وجود شهيگر

   دشتني رود كه از اي مسالها

   نگذشتي پرنده ااي گل يبو

   نگشودي اچهي درگري دماه

   ننمودي تبسمگري دمهر

   و هر قدمشگذشتي ماهرمن

   به هول و مرگ و وحشت بودزين

  زي آتش ريزهاي مهمبانگ

   خون آلودي هاري شمشرقص

   و نعره زنانگذشتي ماژدها

  مود فري و قهر و عتاب مخشم

  ني تند زهرآگي نفس هاوز

  خاستي همرنگ شعله برمباد

   افزودي دود مي بر رودود

   دشتبان نرودادي از هرگز

   را اژدها فكند و ربودآنچه

   در چشم برگها نگذاشتاشك

   ساحل رودلوفراني مرگ ن
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  وندي كرد با جهان پيدشمن

   بدرودني گفت با زميدوست

   خستگان وحشت دشتي اديشا

  دگان ظلمت شب ماني ادي شا

   از راهرسدي كه مي بهاردر

   آرزوهاماندي خورشگل

   حسودي ابرهاي زد از السر

  دي كنون كبوتران امديشا

   در بال آمدند فرودبال

   گلفشاني سحر بي پاشيپ

   راه صبا بسوزان عودسر

   پرستو به گل به سبزه درودبه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خي در گذرگاه تارياشك

  

  ليضرت قاب كه دست حي همان روزاز

  لي آلوده به خون هابگشت

   كه فرزندان آدمي همان روزاز
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  دي در خون شان جوشي تلخ دشمنزهر

   مردتيآدم

   آدم زنده بودگرچه

   را برادرها به چاه انداختندوسفي كه ي همان روزاز

   را ساختندني چواري كه با شالق و خون دي همان روزاز

   مرده بودتيآدم

   اسبابنيد و ا پر از آدم شي هاي دنبعد

   و گشتگشت

   از مرگ آدم هم گذشتقرنها

  غي دريا

   برنگشتتيآدم

   ماقرن

   استتي مرگ انسانروزگار

   استي ها تهي ز خوباي دننهيس

   استي مروت ابلهي پكي از آزادگصحبت

   و محمد نابجاستيسي و عي از موسصحبت

   چمبه هاستي موسقرن

   استتي مرگ انسانروزگار

   شاخه گلكي كه از پژمردن من

  ماري كودك بكي نگاه سكت از

   در قفسي قناركي فغان از

   بر داري قاتلي حتري مرد در زنجكي غم از

   در چشمان و بغضم در گلوستاشك

   زهر مارم در سبوستالهي زخهرم در پامي انيوندر

   او را از كجا باور كنممرگ

  ستي برگ نكي از پژمردن صحبت

  كنندي ماباني جنگل را بيوا

  كنندي چشم خلق پنهان مشيخون آلود را در پ دست

   دارد رواي نميواني به حيواني حچيه

  كنندي نامردان با جان انسان مني اآنچه
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  ستي برگ نكي صحبت از پژمردن 

  تسي در قفس هم مرگ ني كن مرگ قنارفرض

  ستي شاخه گل هم در جهان هرگز نكي كن فرض

   بود از روز نخستاباني كن جنگل بفرض

   سوت و كوريري در كو

   ها صبوربتي مصني با اي مردماني مدر

   از مرگ محبت مرگ عشقصحبت

   استتي از مرگ انسانگفتگو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   جامني جرعه انيآخر

  پرسندي مهمه

   در زمزمه مبهم آبستيچ

   در همهمه دلكش برگستيچ

  دي آن ابر سپي در بازستيچ

   آرام بلندي آبني ايرو

  الي خي به ژرفاهنگوني برد اي ترا مكه
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   در خلوت خاموش كبوترهاستيچ

   حاصل موجي در كوشش بستيچ

   در خنده جامستيچ

   ساعتني تو چندكه

  ي نگري و مبهوت به آن ممات

   به ابرنه

   به آبنه

   به برگنه

   آرام بلندي آبني به امه

   خلوت خاموش كبوترهاني به انه

   به جامدهي آتش سوزنده كه لغزني به انه

  شمي اندي جمله نمني به امن

   مناجات درختان را هنگام سحرمن

   را با بادخي عطر گل رقص

   كوهنهي را در سقي پك شقانفس

   چلچله ها را با صبحصحبت

   را در گندم زاري هستندهي پابغض

   رنگ و طراوت را در گونه گلگردش

  شنومي را مهمه

  نمي بيم

  شمي اندي جمله نمني به امن

  شمي اندي تو مبه

  يپا همه خوب سرايا

  شمي اندي و تنها به تو متك

   وقتهمه

   همه جا

  شمياندي به هر حال كه باشم به تو ممن

   را تنها تو بدانني بدان اتو

  اي بتو

   بمان با من تنها تو بمانتو
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   شبها تو بتابيكي مهتاب به تاريجا

   همه گلها تو بخندي تو به جاي فدامن

   باز تو درافتاده امي من كه به پاني انكيا

   درازي كن از آن مويسمانير

  ري بگتو

   ببندتو

   بخواهتو

   چلچله ها را تو بگوپاسخ

   ابر هوا را تو بخوانقصه

   بمان با من تنها تو بمانتو

   تو بجوشي دل ساغر هستدر

   استي نفس از جرعه جانم باقكي ني من هم

   را تو بنوشي جام تهني جرعه انيآخر

  

  

  

  

  

  

  

  

  چتر وحشت

  گلوله شكافت صبح را نهيس

  دي و آسمان لرزدي لرزباغ

   ناز كبوترذان آشفتخواب

  ختي هاشان رنهي به سي داغسرب

   مست گسستي گنجشك هاورد

   گل در بلور چشمه شكستعكس

  ختي وحشت به لحظه ها امرنگ

  ختي به شاخه ها آوني خونبر
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   خواب آلودهدهي رممرغكان

   كبودي گشودند در هواپر

  دي خورشيي غبار طالدر

  دي صد هزار ال سپاگهانن

   صبح شكفتي در فضاي گلچون

   دگري گلوله هاني طنوز

  ختي دشت گري به سوي ابرهمچو

  گشتي نرمك سكوت بر منرم

   گشتندي ها آه بر نمرفته

  دي امي رها كرده النه هاآن

   گشتندي آن دور و بر نمگريد

   استي از نغمه و ترانه تهباغ

   استي تهانهي متروك و آشالنه

   جهاني است در فضاياهرگيد

   صدا كردهرهاي تنيآتش

   سوداگران وحشت و مرگدست

   به پا كردهي طرف آتشهر

   ستميياي حي را دردست بباغ

   نشاط و صفا جدا كردهاز

  ميگنهي همان مرغكان بما

   رها كردهاني و آشخانه

   باغختهي گسني در اگري دآه

  ستي افسونگر بهاران نشور

  شت گداخته دني در اگري دآه

  ستي شاد كشتكاران ننغمه

   به شاخسارام هستني خونپر

  ستي به شاخساران نني رنگبرگ

   باال گرفته در آفاقنكهيا

  دي فوج كبوتران سپستين

   كند پروازي بام مني بر اكه
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  ستي نني رنگي فوارههارقص

   شكوفد بازي از دور منكهيا

  دي سپي بالهاياي روستين

  دي خورشيي غبار طالدر

  كه رفته تا افلك والي هنيا

   وحشت گشوده بر سر خكچتر

   شاخ و گل و شكوفه و برگستين

   و ابر است و خون و آتش و مرگدود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سفر درشب

  

   در زالل شبگذرميهمچون شهاب م

   و خاموشي خالي دشت هااز

   و تاب گردنه ها قعر دره هاچي پاز

   آتشي چراغها چون خوشه هانور

   دودي بوته هادر

  كندي ظلمت شب باز مانيم يراه
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  ي و خسته اني من ستاره غمگهمراه

   دور دست هادر

  كندي مپرواز

   ماهبي غرنور

   و سبك به خلوت آغوش دره هانرم

   رهاكندي متن

   كامجودهيچي لخت گردنه پيبازو

   تپه هازهي هوس انگنهي بر دور س

  زندي مادي از شكاف دامنه فرباد

  ب بال شي گذرم روي همچون باد ممن

   راهي هر سودر

   درخت هاستزي شاخه ها و گريغوغا

   خشكي سوخته با شاخه هاي برگ هابا

  جي گي هم خارهاي مكشند در پسر

   بوته هاي از الني دو چشم خونيگاه

   شودي درخشد و محسور مي ممبهوت

   از فراز كوهي كسي واي صدايگاه

   شودي همهمه ها دور مي و هوي هادر

  تاب پكآف  ي سحر ايي روشنايا

  يكي مرز جاودانه نيا
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   وصل تو شب را شكسته امدي با بممن

   عشق تو از شب گذشته امي در هوامن

   تو دست و پا زئده ام در شكنج راهبهر

   تو بال و پر زده ام در مالل شبيسو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خوشه اشك

  

   ساختدي بايقفس

   هستي گنجشك و قناراي در دنهرچه

   پرستوهابا

   كبوترهاو

   به قفس انداختكجاي دي با راهمه

   است كه پرواز كبوترهايروزگار

   فضا ممنوع استدر

   چراكه

   جت ها خصمانه تجاوز شده استمي حربه

   خفته استي است كه خوبيروزگار

   استداري بي بدو
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   هاي قنارياهوي هو

   جت ها را آشفته استخواب

   خواندمي حافظ را مغزل

   و داس مه نودمي سبز فلك دمزرع

   كردي متيه آنجا كه وص بتا

   به فلكحاي پك و مجرد چو مسي روگر

   رسد صد پرتودي فروغ تو به خورشاز

  دي لرزحاي از نام مسدلم

   پس پرده اشكاز

  دمي دبشي صلي را باالحاي مسمن

   كه بازنهي سرخم شده بر سبا

  ي خوبي پكي نكو كاربه

  دي ورزي معشق

   راشي پسر هاو

   تاخته اند چه سان پك و مجرد به فلككه

   چه آتش ها هر گوشه به پا ساخته اندو

   برادرها را خانه برانداخته اندو

   استي در مزرعه سبز فلك جاردود

   استي نقره داس مه نو زنگارغهيت

   آنچه هنگام درو حاصل ماستو

   استيزاري و نفرت و بلعنت

   خفته استي است كه خوبيروزگار

   استداري بي بدو

   هاي قناري غزل هاو

   جت ها را آشفته استخواب

   بندمي حافظ را مغزل

   پس پرده اشكاز

   نگرمي در مزرعه خشك فلك مرهيخ

  نمي بيم

   دل شعله و دوددر



  

  28                                                                                                                           1346 - شيري   فريدون م–بهار را باور كن 

com.Asheghoone.www  

   خاموشني شود خوشه پرويم

  مي گوي خود مشيپ

   استي و خود كاميي خودراعهد

   استي خون آشامعصر

   سپهرني درخشنده تر از خوشه پروكه

   استيتنامي ومانيتي اشك خوشه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   خوبشهي هميا

  

   تشنه امشهي هميماه

   توكراني زالل لطف بدر

   اوستلي برد مرا به هر كجا كه ميم

   مهربان تودگاني دموج

   بال مرغكان خنده ها تريز

   آفتاب داغ بوسه هاتريز

  كا زالل پيا

  شي كشم ترا به كام خوي جرعه جرعه مجرعه

   كه پر شود تمام جان من ز جان توتا

   خوبشهي هميا

   آشناشهي هميا

   كنم نگاهي طرف كه مهر

   دوري همه كرانه ه اتا
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   كند شناي و خنده و ترانه معطر

   بازوان تواني مدر

   تشنه امشهي هميماه

   زالل تابنكيا

  ي نفس اگر مرا به حال خود رها كنكي

   خكي تو جان سپرده رويماه

   

  

  

  

  

  

  

   منني بهترنيبهتر

   و بنفشيليزرد و ن

   و كبودي و آبسبز

   بنفشه ها نشسته امبا

   ساليسالها

   زوديحهايص

   كنار چشمه سحردر

  كدگري ي شانه هاي نهاده روسر

   شان به دست بادسي خسواني گ

   شرمي هاهي ها نهفته در پناه ساچهره

   گرمي ها شكفته در زالل عطرهارنگ

  رشاني ترواد از سكوت دلپذيم

   ترانهنيبهتر

   سرودنيبهتر

   بنفشه هانيه ا نگامخمل

  مي برد مرا سبك تر از نسيم

   بنفشه زار باغچهاز

   بنفشه زار چشم تو كه رسته در كنار همتا

   و بنفشيلي و نزرد
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   و كبودي و آبسبز

  ني همان سكوت شرمگبا

   همان ترانه ها و عطرهابا

   هر چه بود و هستنيبهتر

   هر چه هست و بودنيبهتر

   بنفشه زار چشم تودر

   بهشت ها گذشته امني ز بهترمن

   امدهي بهار ها رسني به بهترمن

   مناتي حقي دقاني غم تو همزبان بهتريا

   من از تو پر شده ستي هستي هالحظه

  آه

   تمام روزدر

   تمام شبدر

   تمام هفتهدر

   تمام ماهدر

   خانه كوچه راهي فضادر

   درخت سبزه آبني هوا زمدر

   خطوط درهم كتابدر

   خوابلگوني ناري ددر

  ستني بهانه گرني تو بهتريي جدايا

   امدهي رسي نگفتني تو من به اوج حسرتيب

  ستني زدي امني نوازش تو بهتريا

   كنار تودر

   گذشته امي نگفتني ز اوج لذتمن

   در بنفشه زار چشم تو

   و بنفشيلي زرد و نيبرگها

   و كبودي سبز و آبيعطرها

   كنندي ساز مدهي ناشني هانغمه

  ها و سازها از تمام نغمه بهتر

   گونه هاتفي مخمل لطيرو

   رنگ رنگ نازي هاغنچه

   كنندي تازه تازه باز ميبرگها

   از تمام رنگ ها و رازهابهتر

   منني خوب نازنخوب
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   كندي مست مشهي تو مرا همنام

   از شراببهتر

   نابي از تمام شعرهابهتر

   استي سرود زندگني تو اگر چه بهترنام

   خودالي خيي ترا به خلوت خدامن

  كنمي من خطاب مني بهترنيبهتر

   منني بهترنيبهتر

  

  

  

  

  كوچ

  

  بشر دوباره به جنگل پناه خواهد برد

  به كوه خواهد زد

  به غار خواهد رفت

   گرمي فشاري منهيتو كودكانت را بر س

   خانه به دوشاني همسرت را چون كولو

   از دنبالي كشاني آتش و خون مانيم

  بي مهي تو از انفجارهاي پاشي پو

   دوزخ وحشت گشوده خواهد شددهان

   شهر ها همه در دود و شعله خواهد سوختو

  ختي خك خواهد ري ها بر رواني آشو

   خك خواهد مردري آرزوها در زو

  زمي عزستي ناليخ

  ريگي پي بلند است و ناله هاري تيصدا

   را خجل كرده ستدي برق اسلحه خورشو

  يني بي را نمدادي همه بني اچگونه

  ي شنوي را نمادي همه فرني اچگونه

   استي كودك عدنني ضجه خونيصدا

  يتنامي بانگ مرتعش مادر وو
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  ندي گري مشي خوزاني عزي در عزاكه

   نوبت من و تستزي چند روز دگر نو

  ميني بنششي به ماتم فرزند خواي كه

  ميزي به كشتن فرزند خلق برخاي و

  ميزي به كوه به جنگل به غار بگراي و

   رفتي خواهبينزد طب چگونه به پدر

   استكي و راه باركي تو تاردگاني دكه

   گذاشتاري به اختي نتوانكقدمي تو

   گذاشتاري به اختي وجب نتوانكي تو

   آهن در رها ها خروشان استلي سكه

   شانه اسبي روي نخفته شب و روزي اتو

   به كوه و دره و دشتي روزگار جوانبه

  گ خار و خارا سني ره از الدهي بري اتو

   در انتظار بسوزاباني كنار خكنون

  ي كه در گلو داري آتش بغضدرون

   به آن طرف رفتني طرف نتواننيكز

   ترا كه دارد پاسدي سپي موميحر

  ستي نردي قدم بگكي كه دست ترا يكس

   تو خوشحالمي دوم اندر پي من كه مو

   ترحم ماي تو در شهر بدگاني دكه

   افتدي مردم نامهربان نمي روبه

   بسازشي با مالل خوايبه خانه ب پدر

   بسته ستي زندگي كه چشم تو بر رواگر

   باز استوي رادچي غم كه گوش تو پچه

   نفر امروزكي و ششصد و هفتاد و هزار

   آتش خمپاره ها هلك شدندري زبه

  ماي چند دهكده دوست را هواپو

   خانه دشمن گلوله باران كردي به جا

   فشارد تنگي خشك مرا بغض ميگلو

   كودكان مرا لقمه در گلو مانده ستو
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   ستگانهي چشم آنها با اشك مرد بكه

  في حرغي دري كه كشتار بهي گري جاچه

  ي خاطر صلح است و حفظ آزاديبرا

   شرار افشاندي انهي هر گلوله كه بر سو

   بهشت خواهد شداي است كه دنيمتيغن

   امادهدي غم تو مرا رنج مپدر

   كند هلك مراي مي بزرگترغم

  ميشيندي بي ادهي به خك بال دايب

   در اوانهي چكد از برق تازي كه ناله م

   خرابي خانه هابه

   خموشي كومه هابه

   متروكدهي به آتش كشي دشتهابه

   برگ و گل و جوانه در اوكجاي سوخت كه

   گندم زردي كه جايي خك مزرعه هابه

   شعله سرخبيله

   زبانه در اوكشدي افق مي چار سوبه

  گرسنه ي چشمهابه

   درازي به دستها

  زاري شالاني نعش دهقان مبه

   كه فرو مرده جاودانه در اوي به زندگ

  مي كنهي گري هاي به حال بشر هاايب

  ستي تواند زي با برادر خود هم نمكه

   كجا تواند ماندي خجسته وجودنيچن

   كجا تواند رفتي گسسته عناننيچن

   دهد جواب مرايري غرش تيصدا

   كوه خواهد زدبه

   غار خواهد رفتبه

   دوباره به جنگل پناه خواهد بردبشر
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   بازگشتهيا

   مااني نگاه بود و تبسم متنها

   نگاه بود و تبسمتنها

   نهاما

   هاجاني كه از تب هي گاه

  مي شدي تاب ميب

   كه قلبهامانيگاه

  ني كوفت سهمگيم

   هاماننهي كه سيگاه

  گداختي كوهره مچون

   دوستان پكني ا تو بود و دست مندست

  گذاشتندي شوق سر به دامن هم مكز

   پل بزرگني اوز

   دست هاونديپ

   ما به خلوت هم راه داشتنديدلها

  زي بار نكي

   اگر باشدادتي

  ي بودي سفري تو راهيوقت

   لحظهكي تنها ي لحظه واكي

  مي هم آوردي شانه هاي روسر

  ميستي هم گربا

   مااني نگاه بود و تبسم متنها

  ميتسي پك زما
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  شي پي از صدف سالهادهي سركشيا

   بازگشته از سفر خاطرات دوريا

   خوبي روزهاآن

  ي آفتاب بودتو

   پك گرمبخشنده

   مرغ صبح بودممن

   و ترانه گومست

  مي در آن غروب كه از هم جدا شداما

  مي را شناختشب

   و غمĤلود سرنوشتبي جلگه غردر

   ماه و سالزاني سم سمند گرريز

  مي باد تاختچون

   شعله شفق هارد

  مي گداختنيغمگ

   آن نگاه تبسمادي جز

  مي بهم هرچه ساختختي موج رمانند

  مي پك سوختما

  مي پك باختما

  شي پي از صدف سالهادهي سركشيا

   خطا رفتهي بازگشته ايا

   خود تا بكوبمتتي من بگو حكابا

   و همان خنده و نگاهمي من و تواكنون

   شرم جاودانهآن

   گرمي دست هاآن

   پكيلبها قآن

   من و تو بودني مهر كه بي رازهاوان

  مي نشسته انكي در كنار هم اماگرچه

  مي به چهره همچشم بسته اگري دبار

   هر دو دورميدور

  گناهي بي با آتش نهفته به دلها
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   جاودان صبورتا

   آتش شكفته اگر او دوباره رفتيا

  متي كدام محبت بجونهي سدر

  گاه جان غم گرفته بگو دور از آن نيا

  متي چشمه كدام تبسم بشودر

  ادي سوقات

  

   آسودي و قال ما نملي از قچي كه هي كهن سالداري سپيا

   مدرسهاطي حنيا

  مي دادي به آن ها دانه مي كه ما روزي معصومي كبوترهاني ا

   همان كوچه همان بن بستنيا

   همان خانه همان درگاهنيا

  آه....... همان در واني همان انيا

   صد فرسنگي خشك و تشنه از هر سويابانهاي باز

   رنگي ارغواني غروبدر

   گنگ و دوري هاي نشانبا

   تا هفت سال از سر گذشتم راآمدم

  دي شابشنوم

   دركي ي اشارت هااز

  واري دكي شهي شكي پنجره كي نگاه سكت از

   حرم در كوچه در بازاردر

   كنمداي خود را مگر پآمدم

   بر پشتي زرد كوچكفيك

   در مشتيي نيآن قلم ها از ي ازهين

   ها از سوز سرما سرخگوش

   بر سنگفرش راه ناهمواررهگذر

  دي شاآمدم

   كوچهكي چي در پناگهان

   در چشمان مادر وكنمچشم

  مي سالها را سردهاقي اشتي هايها
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  مي عمر پنهان كرده اكي در جان و جگر وانچه

  مي دهگريكدي و به مي در آغوش هم آرسر

  چيه

  ائران ازدحام زاني مدر

   تا سر گوشيپا

  ادي همه فرني و دار اري در گي از او ناله اديشا

   باشد در فضامانند

   نامفهومهرچند

   رواق سرد و سكتدر

   كوچكنهيي در نگاه صد هزار ادمي دويم

  ري همه تصوني او در بازتاب جاودان ايماي از سديشا

  ي اهي ساي باشدمانده

   چند نامعلومهر

  چيه

  حي ضركير از بغض تاري غچيه

   از شمع ها و قصه بر پر زدن در اشكري غچيه

   از بهت محراب آهري غچيه

   از انتظار كفش كنري غچي ه

  گشتمي مباز

   تا جاودان دلتنگي خورده اي كارزخم

   خشك و تشنه صد فرسنگ صد فرسنگي هااباني بز

   خك صحرا راي چشمم گردبادشيپ

   بردي اوج فضا م و تاچاندي پي كند و مي مني دل من از زمچون

   دانمي نمخود

   آدم بودچارهي بني اني از نفريموج

  ختي ري در چشمان كور آسمان مو

   بردي كه باد رهگذر سوقات انسان را به درگاه خدا ماي

   شدي خواهخك

   شدي ها هم پك خواهنهيي رخ ااز

   شدي گم سرگشته در افلك خواهجي گي غبارچون
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  غبار كدام

  

   استيزندگ ديبا حوانه ها نو

   شكفتن جوانه هاستيزندگ

   بهارهر

   مهرباني از نثار ابرها

  شودي پر از جوانه مساقهها

  كندي شكوفه مي جوانه اهر

   شودي چلچراغ مشاخه

   درخت پر شكوفه باغهر

  كندي باز مدهي كه تازه ديكودك

   جوانه استكي

   خوشتر از شكوفه اشي هاگونه

   چلچراغ تابنك خانه است

  ر پر ترانه است اش بهاخنده

  كندي گاهواره ناز ماني مچون

   رهگذر به ما بگومي نسيا

  ي باغ زندگي جوانه هانيا

   عشقي شكوفه هانيا

   كدام شوره زاري سموم وحشاز

  شوندي رفته خار مرفته

  ي كبوتران برج دوستنيا

   كدام كهكشاني غبار جادواز

   شوندي هار ميگرگها
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  از كوه با كوه

  

  ميكرديپرواز م

  دي سر خورشيباال

  دي تابي گسترده مي آبدر

   روشن پكداريب

   سراسر كوه بود كوه بود كوهنييپا

   تا پرند ابردهي سركشي صخره هابا

   تنگي كام خشك دره هابا

   در آن نعره تندرافسرده

   ه در آن لرزه كولكافتاد

   در كنار پنجره خاموشمن

   نمنكشهي شي داغم به رويشانيپ

  م از دور داشتي كوه حرفبا

  دهي بالدي سنگ تا خورشيا

  دهي هرگز ننالي بنديا

   هااي صحرا ها و درواني اتيشانيپ

  داي سربلندت همچنان پغي از آن ستروزهايد

   باالها و باالهاي سوي كشاني را كجاها مخود
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   از تماشا هازاري چشم ببا

   چهره برتافته از خلقيا

   دامن برداشته از خكيا

   كوهيا

   غمنكيا

  ميكردي مزپروا

  دي سر خورشيباال

  دي تابي گسترده مي آبدر

   روشن پكداريب

   در كنار پنجره خاموشمن

   از اندوهي خود فرو افتاده چون آواردر

   از اندوهي صبور قصه ها و غصه ها آوارسنگ

   فرسودنهودهي بنهمهي از ازي جان در گر

  تر بودن خك در خون دست و پا گم كرده دور و دورني نفس زكي ي آرزودر

   گفتمي مشي خوبا

   بالني سنگمرغي سني اكاشيا

   راند در افلكي جاودان متا
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  تالش طومار

  

   شهرانيتنها درخت كوچه ما در م

   چراغي است بيريت

   محله مردم زحمتكش صبوراهل

   صبح تا غروباز

  دي شاي انتظار نعجزه ادر

   كار برق و آبدر

   كنندي و آن را طومار مني ايامضا

   طلمت مطلق سكوت محضانيها م شب

   خود هجوم دغدغه را تا سرود صبحبر

  كنندي مهموار

   سرود صبح ؟گفتم

   چراغي بري شاخه آن تي به روي آر

   رهگذرزاغان

   ملول گمشده در گرد و خك راصبح

  كنندي ماقرار

   وجب از خك باغچهكي اني مبابك

   فشانده استيبذر

   آبمهي نوزحوض

  شي كشتزار خوتا

  كشانده است ي نهر

   كه كام حوضيوقت

   شودي كام مردمان محل خشك مچون

   آفتابري زاز

   راشي مزرعه سبز خويگلبرگها

   دهدي گرم عرق آب مي قطره هابا

   رسم ز راهي آفتاب ظهر كه من مدر

  زي عزهي را همساي تازه اطومار

   خواهش و تمنا با عجز و التماسبا
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  گري به خانه دي خانه ااز

  بردي سوقات م

  كني طفل هشت ساله ولنيا

   خالف اهل محله استكارش

   رسم ز راهي آفتاب ظهر كه من مدر

   كشتزاري بر زده در پاني آستبا

   عرق شهد خوشگواري گونه قطره هابر

   هرزه راي علف هادهي و بن كشخي باز

   زندي ماديفر

  اي باي ببابا

  اي كرده لوبگل

  دهدي كودكانه او درس ملبخند

   رادهيرور باران ند خك خارپني كا

  كنندي بر زده آباد مني آستبا

   هرزه راي زنند علف هاي مشهي راز

  آنگاه

   سبزي گرم عرق باغهاي با قطره ها

  كنندي ماديبن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اهيس
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   كهنه زال فلك شكافته شدلحاف

   پنبه كوچه و بازار شهر را پر كردو

   و خاموش استبي دشت كنون سرد و غرو

   خود رابه بام ما متكان لحاف پارهيآها

   آفت خوردشهي گرچه پنبه ما را همكه

   ستي تهدهي دشت سوخته از پنبه سپو

   پنبه در گوش استفاني به كام حرجهان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تي از شكاينماز

  

  هي كه نسترن سرخ باغ همساسحر
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   به آفتاب درودواني از لب افرستد

  زديري اوج سبز درختان به كوچه مو

   استزي لبراسيس گرم  خانه از نفو

  مي اي شعر تازه مكي از سرودن ن

   ذره ذره وجودم در آن ترانه تلخكه

   اندختهي اشك ربانهي غري هاي هابه

  هي نسترن سرخ باغ همساكنار

   پرسمي از ستره شفاف صبح ممن

  يداني تو شعر م

   جوابي جاستاره

   نگردي آفتاب مي تفاوتي ببه

  يني بي مچي هتو

   پرسمي مدوباره

   كرانه صبحي اما از دشت بستاره

   نگردي در سراب مي من چو گمشده ابه

   كننگاه

  ني شاد مبي مصاحب گنجشك هامرا

   مداناسي ي معاشر گلبرگهامرا

   شبي من تمامكه

   جنگل آتشاني آن كرانه دور مدر

   چشمه خونانيم

   امستهي مرگ زيوالي بال هري زبه

   صبحدهي تا سپو

   امستهير بشر گاهي به سرنوشت س

   ؟يي گري مچي هتو

   پرسمي از ستاره مباز

   اشك آلوددگاني اما با دستاره

  نگردي كه ندارد جواب مي به پرسش

  بگو

   شبي رسد در آن سوي مي من به كسيصدا
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   زند در آن باالي مي كه نبض كسبگو

   لرزدي مستاره

  بگو

  يي تو بگومگر

   رواق ماللني ادر

  ده است استاتي چون من به نماز شكايكس

   سوزدي مستاره

  ردي مي مستاره

   افتمي به راه مني و غمگدهي من تكو

   آفتاب همان گونه سركش و مغرور

   نگردي انهدام خراب مبه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قصه
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  رفتم به كنار رود

  سر تا پا مست

   ز دستبرديرودم به هزار قصه م

   با او گفتمشي قصه درد خوچون

   شكست ودي و رفت و نالدي و رمديلرز
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  تر

  

  زيطشت بزرگ آسمان از الجورد صبحدم لبر

   لغزندهي و آنجا ابر چون كف هانجايا

   بر آبرها

   سروي بر شاخه هاختهيآو

   مهتابراهميپ
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  خاموش

  

   نشكفتيدر ساغر ما گل شراب

   نشكفتي ماهتابرهي شب تني ادر

   به ستاره خانه صبح كجاستگفتم

   نشكفتي كه بر لبش جوابافسوس
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  صارح

  

   سراغدلي از من بيخوش گرفت

   چراغني من كن تا سوزد اادي

   جان بر تو هم از من دروديخائف

   من شعر تو بودي غمهايدارو

   مسترازي ز جام شعر تو شيا

   به دستي جامنمتي حافظ بشيپ

   به اوجردي تو آنجا كه پر گطبع

   در آغوش تو موجاي زند دريم

   آزرده جان بسته به لبني اشيپ

   عجبي اي كردرازي از شهشكو

  مي اگانهي چمن بني ما در اگرچه

  مي ارانهي تو چون بودم در وقول

  يگري داي هم تو در درباز

  ي پروراي رورازي ششاعر

  ني شعرآفرلوفرشي و نالله

  ني آن گل نارنج و ناز نازنو

   ام افسون سرو ناز رادهيد

   رارازي پر گل شيباغها

  رتاني گل هرگز نسازد پيبو

  رتانيز آن خار دامنگ اآه

   برادر دارم از جان خوبتركي

   چه محبوب است از آن محبوبترهر

   داشتوندي پگريكدي ما با جان

   بند داشتكي هر دومان را عشق در 

   هست در شهر شماستي سالچند

   ماستادي نمانده ادشي درآنچه

  مي گفتگوها بگذرني از ايبار

  مي براني را پاشي خويگفتگو
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  ي درمانده اشتني به كار خوگر

  ي زهر درگاه و هر در رانده ااي

   دهنديحافظ پناهت م . يسعد

  دهندي راهت مشي خومي حردر

   حصارنيي روني در امي گوي چه ممن

   تاري شبهاني در امي جوي چه ممن

  بي شهر غرني در امي پوي چه ممن

  بي نانجيوارهاي دني ايپا

   گلم در دامن استي نپندارتا

   و آهن استري ق دودنجاي در اگل

   خرابيانهاي آشقلبهامان

   آفتابيخلوت و ب:  هامان خانه

   ما بسته به دم اسب غربيمو

   برد با زور و ضربي ميابي نگر

   آفت استني پكان خسته از ابمان

   استتي مرگ انسانروزگار

   درد دلمي هرگز نگوي كسبا

   سازم كسلي پكت را نمروح

  كشدي همزبانم ميآرزو

  كشدي آنم مستي نهمزبانم

  شي خوي پنهان در گلو غوغاكرده

  شي خوي پر آواي مانده ام با نا

   و كورم شوق و شورم مرده استسوت

   برده استغماي نشاطم را به غم

   شب گذشتي ما در كوچه هاعمر

   دم به كام ما نگشتكي يزندگ

   آرزوي هدف بي تفاوت بيب

   فرويكي روم در چاه تاريم

  بس :  كهدي شب نفس گوكي عاقبت

   نفسماندي باز مدني تپوز
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  شي بال خودي گشاي مي كورمرغ

  شي كشد جان مرا دنبال خويم

  ادي وزد در باغ ي مي سردباد

   رود همراه بادي مي خشكبرگ
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   اثري بيجادو

  

   راالهي كن پپر

  ني آب آتشني كا

   بردي است ره به حال خرابم نميري د

  ي تهشودي هم مي جامها كه در پنيا

  شي به كام خوزمي است كه ر آتشيايدر

   بردي و آبم نمدي رباي مگرداب

   شرابيي با سمند سركش و جادومن

   عالم پندار رفته امكراني بتا

   گرمي هاشهي دشت پر ستاره اندتا

  ي مرز ناشناخته مرگ و زندگتا

  زپاي گري كوچه باغ خاطره هاتا

  ادهاي شهر تا

   شراب همگري د

  بردي تا كنار بستر خوابم نمجز

   عقاب عشقي اهان

   مه آلود دور دستي اوج قله هااز

   همر منزي كن به دشت غم انگپرواز

   بردي ببر مرا كه شرابم نمآنجا

  بردي ستاره كه عقابم نمي بآن

  ي راه زندگدر

  ي همه تالش و تمنا و تشنگني ابا

  آب آب :  كشم از دل كه ي ناله منكهي ابا

   بردي هم به سرابم نمبي فرگريد

   راالهي پ كنپر
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  بهار را باور كن

  

  ميباز كن پنجرهها را كه نس

   ها راي اقاقالدي مروز

  رديگي مجشن

   بهارو

   هر شاخه كنار هر برگيرو

   روشن كرده استشمع

   چلچله ها برگشتندهمه

   زدندادي طراوت را فرو

   آواز شده استكپارچهي كوچه

  السي درخت گو

   ها راي جشن اقاقهيهد

  ت به دامن كرده سگل

   دوستي كن پنجره ها را اباز

   هستادتي چيه

   سوختي وحشي را عطشني زمكه

   ها پژمردندبرگ

   با جگر خك چه كرديتشنگ

   هستادتي چيه

   بلندي شب هايكي تاريتو
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   سرما با تك چه كرديليس

  دي سپي گلهانهي سرو سبا

   شب باد غضبنك چهكردمهين

   هستادتي چيه

   معجزه باران را باور كنايحال

  نيسخاوت را در چشم چمنزار بب و

  مي محبت را در روح نسو

   كوچه تنگني در اكه

  ي دست تهني با هم

   ها راي اقاقالدي مروز

  رديگي مجشن

   استافتهي جان خك

  ي تو چرا سنگ شد

  ي دلتاگ شدنهمهي چرا اتو

   كن پنجره ها راباز

   بهاران راو

   كنباور

  


