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 دیباچه 
پازواری نشستمسُ  رِگاه که بر سَ  ناز هما و تالش برای ترویج اشعار و    فره امیر 

را   تبرستان  دیار  در  برپایی  در  افکارش  امیر«قالب  و  مهر  نمودم،   »آیین  آغاز 

ب مجیدزاده  گونههشرایط  محسن  استاد  محضر  از  بتوانم  تا  گردید  مهیا  ای 

اندیشه تبیین  و  شناخت  راه  در  را  عمری  خود  که  ش)م.م.روجا(،  این  اعر  های 

با امیر   استاد  نشینی طوالنی و مستمراین هم  گیرم.اند، بهرهآوازه سپری نمودهبلند

نوشته و  آثار  تا زیبایی و استواری  اپازواری، سبب گشته  نیز همچون    یشانهای 

 زدنی گردد. مثال ،امیر

« ب«روجا  هایترانهکتاب  سرود،  از  استادهخشی  هنرمندیِ  های  با  که  تمام   است 

توسط خودشان با خطّ خوش به رشته تحریر درآمده است. آنچه به این مجموعه 

بندی اشعار به دو بخش  طبقهها و  بازنگاری ویراستی از سرودهاضافه شده، تنها  

»هاعاشقانه» و  مرتباجتماعیات«  اشغار  «،  الفبایی  نامسازی  همچنین  گذاری  و 

 است. ها در پایان کتابها و افزودن معانی برخی لغات و واژهبرای دوبیتی

بهاء نیز این کم  نام  در پایان ضمن سپاس از اعتماد و لطف استاد، که اجازه دادند

انتشارات یت محترم  بینم تا از مدیرمی  شایسته  ،شان درج شودهایدر کنار سروده

نیز که کمر همّت بسته تا مجموعه آثار  ،رضا امیریقای کاظم آلفراسخن، جناب آ

 استاد را چاپ و منتشر نمایند، تشکر و قدردانی نمایم. 

ُتانُبیرونُباُدوُغمُازُدُلُُهرتانُافزونُُم ُ
 1395نتاج امیری نیمه اسفند سعید غالمی
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 سخنپیش

ها هر چند ناچیز و از محتوای استوار و صنایع شعری برخوردار  این ترانه

نماید، ولی از آغازِ درازنا و روند  سست می  ]آن[نیست و گاه نیز برخی از ابیات  

فصل مشترک و نشانگر   ]آین اشعار که[.]آند[نشات گرفته  ،ام تا این هنگامزندگی

دیده ما در دوران پرتالطم و  میهنانِ درد کشیده و رنجچگونگی حیات تاریخی هم

های گذران زندگیِ  گیری از تجربیات و مقولهباشد، با بهرهسفاک عرصه هستی می

دیرینیان و اکنونیان، به هنگامِ یافتن فراغتی اندک و گاه نیز از دیدگاه تفنّن، سروده  

است   فراوان شده  امید  با  را  هستی  لحظات  واپسین  و  کهولت  ایّام  که  اینک  و 

انتشار میسپری می به گستره  نارسا،  آنها را هرچند  از  به  نمایم، بخشی  تا  سپارم 

هدیه و  یادمان  همعنوان  و  یاران  پیشکشِ  کوچک،  با ای  که  باشد  گردد،  دیاران 

 همه کمبودها مورد پذیرش قرار گیرد.  

ها از خواستگاه هنر و صنایع ظریفه شعری، د، گرچه این ترانههمچنان که یاد ش

ردیف هیچ یک از شعرای بزرگوار و خود را شاعر و هم   ]و[بهره چندانی ندارند،  

نمی هر  گرانمایه  امّا  در[دانم،  هوا]یک،  و  شده  [حال  سروده  به    ]یی  پیوسته  و 

اندیشه تراوش  درونینوعی  واکنش  از  ناشی  بای،  توجه  با  اثرات ام،  و  شرایط  ه 

 باشند. یط زیستم میحطبیعی زمان و مکان در پهنه م



 

 

 

 

 

ُآرُابخشُوُدُلبهُزیبایی،ُفرُحُرهُاـُاعر،ُولیکنُباُهُنـُنیستمُُش

ُاُپرستُمـُر،ُزیُبـُهواخواه ُهُنُسازُهستُمبهُشدّتُعاشقُوُدَُم

ُگزینُمبهُقدر ُهمّت ُخود،ُمُیُچینُمز ُب ستان ُسخنور،ُخوشُه

ُاتوانُمـُبهُشیواییُسرودن،ُُنُشاعرُشمارُمنشایدُخویشُراُُ

ُریبُاـُوشنویسان ُُفـُبهُنزد ُُخُخط ُمنُهم،ُاگرُچهُنیستُزیبُا

ُباییُنَک شتُمـُذرُزُیـُدریغاُُبُبهُخطُّخویشُاینُدفترُنوشتُم

ُل ُّدنیُاـُرهایُظریف ُک ُـُهُنُهُاخطُوُنقّاشیُوشعرُوُسخُن

ُنوازُیدُلروانُپاالُبود،ُدرُُُسازُید گرُخ نیاگری،ُتندیُس

ُبهُتمرینُازُجوانی،ُپیشُتازُدُاگرُچهُدرُوجودی،ُخانهُسازُد

ُا،ُیادگارُیـُطُّروُجـُب ماندُُخُتبارُیـُچوُهستیُراُنباشدُاُع

ُخواهاُنپرورانُوُنیُکبهُفرهنُگُاُنــُنُبهُآُنـُکران ُُمـُدرودُبُی

ُوُجان ُخویشُدرُآنُراه،ُه شتنُدُبهُآنانیُکهُت خمُداد،ُک شتنُد

 

 مجیدزاده )م . م . روجا(محسن 
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 نخست  بخش 
 تگلزار محب 

 

 

 

 



 

 

  



 23  بخش نخست گلزار محبّت   

 

 

ُگلزارُمحبُت

 

 اـزار محبّت، چون زدم پـبه گل
 

 آرا گلی سر زد، چه زیبا و دل

 یما ـگل امّید من، رخشنده، ن در عالم افکند  1که بویش نِکهتی 
 



 

 

 یلدایُمیرُا

 

 به پایان آمد این یلدای میرا 
 

 ، این سقف میناشوددرخشان می

 تا و آوا ـ، بیانـران رخشندگـگ شق پیدا ـارگانِ عـود اِستـش
 



 25  بخش نخست گلزار محبّت   

 

 

ُکیانُا

 

 مینا  جامِ، آن بِگردان ساقیا
 

 ، گردنده مینا گردد بسیکه می

 اناـکی ،هر تابانمـکه سر زد مِ ، برپا نمائیماعِ عارفانـمس



 

 

ُغنچهُخنداُن

 

 ، غنچه خندید  درّ گشودیرجِچو دُ
 

 ، یاقوت را دید لبدلم زان غنچه

 د ـ زاغ را چی ،شاانـاالی لبـب زِ د ـچه را دیـغن انِـبون لَـ، چنمـلَبا



 27  بخش نخست گلزار محبّت   

 

 

ُعاشقُیگناهُُ

 

 عشقت، چنان عود 2جمرفتادم مَ
 

 ، برخاست زان دود به جانم شعله زد

 ؟ودـنه ب، بر تو گُق شدنـمگر عاش دیرین  دارِ، ای دل گناهم چیست



 

 

ُتَرنُّمُخواُن

 

 من نیامد شب آمد، ماهتابِ
 

 من نیامد  خوابِ خوانِمرنّتَ

 نیامد ن ـم  ابِـا، آفتـدریغ تا سحرگه  ،شیدم انتظارشک
 



 29  بخش نخست گلزار محبّت   

 

 

ُصبایُعشُق

 

 د ـد تیره ابری، نور امی ـبر آم
 

 د ـابیـتنَرـ، رخ بَمانـــــاوج آس زِ

 یکباره خورشید  ،جهان را جان دهد گاه ، از کمینصبای عشق تازد



 

 

ُیارمُنیامُد

 

 ر زد و یارم نیومد بنفشه سَ
 

 زارم نیومدبخش گلطراوت

 نیومد 3ه پارم ــرفت ارِــــبه عمر طی شد بهار آمد، بهارِ



 31  بخش نخست گلزار محبّت   

 

 

ُغمزُهتیُر

 

 لدار دِ زه مژگانِــغم  رِـــــــبه تی
 

 باشد خریدار  ،سشنترسد هر کَ

 د بارد آن تیر، سَرَخَبه جانش می که روجا هم خریداری چنین است 



 

 

ُبیگانُه

 

 راز مـدلِ من با دلِ تو بود ه
 

 ساز گردید با، بیگانه دمنمی

 ای با درد انباز م را کردهـدل بیگانه، بستیتو دل را با دلِ 
 



 33  بخش نخست گلزار محبّت   

 

 

راُز ُمحرمُ 

 

 باشساز میدل سرد مرا دم
 

 باشمرا تو مَحرم هر راز می

 باشمی 4دمی درد مرا انباز  شفابخش همه دردم تویی تو



 

 

ُاقیانوسُمهُر

 

 به دنیا، ای گلم تا زنده هستم 
 

تازنده هستم  ،تابه جنگ دشمن  

مهرت ای گل من  اقیانوسِبه   چو نهری بی بهاء، بارنده هستم 



 35  بخش نخست گلزار محبّت   

 

 

ُدلبستگُی

 

خسته هستم ، دلبه زندان غمت  
 

بسته هستم  ،به آن زنجیر زلفت  

ای از دست و دل من ـگشگره بُ  پا بسته هستم  ،که من با مهر تو   



 

 

ُجفاُمکُن

 

وابسته هستم  ،به بویت ای گلم  
 

 که من با جسم و جانت بسته هستم 

من  بر من گلِ ،مکن هرگز جفا ارم به پایت، بسته هستم ـکه گر خ   



 37  بخش نخست گلزار محبّت   

 

 

ُخانهُعشُقبُت

 

لبانت کرده مستم لعلِ یِمِ  
 

 خمار از چشم شهالی تو هستم

تویی تو ،ت بتخانه عشقمبُ ت پرستمبُ ،بدان تا زنده هستم   



 

 

ُیاقوتُلُب

 

 ز شوق و عشق دیدار تو مستم
 

 پرستممیها، بده یاقوت لب

کویت، شب و روز  دویدم تا سرِ ام، بر گیر دستمز پا افتاده   



 39  بخش نخست گلزار محبّت   

 

 

ُثناگویُم

 

مستم  به بویت، ای گل من، مستِ  
 

پرستملـاش مپیچان،گبه گلبرگ  

نشینماگویان به پایت میــــــثن پرستم تتم ای گل تویی، من بُبُ   



 

 

دورُی ُغمُ 

 

چ و تابم ـ در پی ،بیا کز دوریت  
 

 مَنه با فرقت5 ای جان، در عذابم 

دانی که در دیباچه عشق تو می ابم ـــــآغاز کت ،به نامت گشته   
 



 41  بخش نخست گلزار محبّت   

 

 

ُگزندُخصُم

 

بهایم به پایت گر که خاری بی  
 

 مکن هرگز ز پای خود رهایم

نهار گل من، از گزند خصم زِ ان توام، گر خار پایم ـــنگهب   



 

 

ُمَرانمُازُح صاُر

 

 خوانم به باغ عشق، مرغی نغمه
 

انت نشانم ــــمژگ مکن با تیرِ  

من زیبا گلِ ،گناهم چیست ای خود مرانم  که گفتم: از حصارِ   
  



 43  بخش نخست گلزار محبّت   

 

 

ُشکیباییُنماندُه

 

قرارم به بحر هجر، غرق و بی  
 

شکیبایی ندارم  ابِــگر تدِ  

همچو ماهی ،به دامت اوفتادم ش جانا شتابان در کنارمکِ بِ   



 

 

ُاشکبارُم

 

ک دارم ــــاش ستاره ز آسمونِ  
 

اشکبارم  ،ر نوبهارانـــــچو اب  

شام تارم ،من درخشان کن گلِ چراغی از دو چشمونت بیفروز   



 45  بخش نخست گلزار محبّت   

 

 

ُبادهُلعُل

 

ه پرستم ، مَمیفشان زلف بر رخ  
 

تو مستم لِــاده لعــــــــز نوش ب  

بر دل من  ،ژگانــمزن با تیر م  چو ماهی من که در شست6 تو هستم  



 

 

ُدرختُعشُق

 

 ها نشاندمدرختِ عشق، در دل
 

 ماندم خواهش را رَ  ولِـسان غبدین

 شرافت را جهاندم چه خوش اسبِ !اـروج ،ندارم ثروتی جز عشق



 47  بخش نخست گلزار محبّت   

 

 

ُ وفایُعهُد

 

قرارم دقولی ملول و بیــــــزِ ب  
 

غارم  ویژه از قرار یارِبه  

پاست از پیمان شکستن جهان بی  وفای عهد باشد اعتبارم  



 

 

ُنازکشیدُن

 

 بیازی من که آغوشم گشایم
 

نازت نمایم  ،مهری کنیچو بی  

چنان باز شکاری  ،اگر تازی سوی تو آیم ،وار هموترـــکب   



 49  بخش نخست گلزار محبّت   

 

 

ُمَرهَمُدرُد

 

تو سرو من خم مِــغ شد از بارِ  
 

ها بر سر غممـــنهادی بار غ  

ریش  دلِ ،مهری شده خونینز بی م رهَای یک لحظه مَچرا ننهاده   
 



 

 

ُک یُخواهیُآمدُ؟

 

عشق و امیدم  بیا ای مظهرِ  
 

ات دویدم که عمری بر سر کوی  

ام ــرسیده آفتابم بر لب ب امیدم  کِــرسان پی ،ت کنمحبّ   



 51  بخش نخست گلزار محبّت   

 

 

ُتیرُمژگاُن

ُ

 مکن با تیر چشمونت شکارم
 

 قرارم ود بیـــمکن با دوری خ

 کمند افکن، میفکن خار و زارم  ت را مکن زه ـــکمان ابروان



 

 

ُکمندُگیسُو

 

خمارمسیه چشمون، چه سان کردی   
 

کارم ـکردی ش ،اتبه تیرِ مژه  

سوخت جانم ،تـــــــکمون ابروان ساخت کارم  ،کمند گیسوانت   



 53  بخش نخست گلزار محبّت   

 

 

ُگالیهُعاشُق

 

 من  ای گلِ ،چرا از من رمیدی
 

 من  کشیدی ای گلِ ،که دست از من

 من  ای گلِ ،رت را بریدیـــهکه مِ باشد گناهی  ،شدنقـمگر عاش

  



 

 

ُتمنّایُوصاُل

 

 ف تو، پنهان دلِ منــبُوَد در زل
 

 رت، منزل من ــــبُوَد در عمقِ مِه

 که با جان بسته شد، آب و گل من گل! لطف بنما تویی جان من ای



 55  بخش نخست گلزار محبّت   

 

 

ُبوسهُنقُد

 

شاد گردان ، دلایمرا با بوسه  
 

جانان  جانِ ،دامکن وعده به فر  

 د میزانـــها، با نقنگردد نسیه اری ــــــاعتب ،که فرذا را نباشد



 

 

ُبرُوغمزهُاَُُُ

 

 ه ن زِ ــــکت را مَاشین آرکمونِ
 

ه بر زلف خود نِ ،بروانه از اَ رِگِ  

ت  ََََرَ، پناهم در بَکمندش کن روجا ولی با آن مرنجان قلبِ

 ه دِ



 57  بخش نخست گلزار محبّت   

 

 

 

بُی ُکینُهدلُ 

 

 داره آیینه ،خترُ ور از بهرِـخ
 

 داره تو، مهرین سینه ه از مهرِمَ

 کینه داره که روجا هم دلی بی ای ماه سوگند  ،به تار عنبرت
 



 

 

ُدیداُرامیدُُ

 

 ها، نسیم بامدادی چو بر گل
 

 شادی وزان گردد، بُوَد چون پیکِ

 ده را تا کِی نهادی؟ ــــ زمانِ وع دِ دیدار ــز بویت آورد، امی 



 59  بخش نخست گلزار محبّت   

 

 

ُرلفُمشکیُن

 

 ماهی مشکین روی لفِفشان زُمیَ
 

 ه را در سیاهی میفکن نور مَ

 انم در تباهی ــج ر ارکانِبُمَ ک روز و روزگارم ــکن تاریمَ



 

 

ُجانُپناُه

 

گواهی  خود رحمی، صیّاد ایا  

 

پناهی  جان برایم تــدام بُود  

 تباهی  از کن رها کش، کنارم مَه  ای حیرانم تو هِجر  بحرِ به
 



 61  بخش نخست گلزار محبّت   

 

 

ُتنهایُیُُ

 

 نمودی  تابم و تب در عزیزا!

 
 نمودی  آبم و شـــــــآت میان

 نمودی  خوابم و کردی خموشم تنها  تنهای اممانده رفتنی چو

 

 



 

 

ُخورشیذُتاباُن

 

 کجایی؟  تابانم دِــــخورشی الاَ

 
 کجایی؟  جانم و تن توانبخشِ

ـ امی بنمای  رخسار خزان، شد بهارم  کجایی؟  نوبهارانم دِـــــ

 ُ



 63  بخش نخست گلزار محبّت   

 

 

ُامیُد

 

ـ امی  نمودی؟  ترکم چرا !من دـ

 
 بریدی؟  امیذم، رــزنجی چرا

 ؟ گشودی افزا،غم هجرانِ درِ را؟  ما پیوند چه، بهر گسستی

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 دارا  دیار دوم بخش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 67  بخش دوم دیارِ دارا  

 

 

ُسپاُس

 

 کرداری، دریغا تـنمانده راس
 

 داری، دریغاــبی نه پایندانِ

 دریغا ،گفتارینمانده نیک نیکد، اندیشه خاک ش به قعرِ

  



 

 

ُگلستانیُبسازیُم

 

 زد بوستان را  ،خزانی ناگهان
 

 نمان را و بهمن روفت، بیخِ خا

 آنگه زمان را  ،رسداران میـبه انی بسازیمــگلست ،بیا با هم



 69  بخش دوم دیارِ دارا  

 

 

ُتوفانُباُل

 

 ام را وفان بال، زد کِشتهــچه ت
 

 ام را ر رشتهــکفم، سرُبوده از 

 ام را گشتهان پیدا کنم، گمچۀس زارم چو جانم بود، بذر کشت



 

 

ُتیزتُکُُبر ُژَُه ُ

 

 ستتهــهُژَبرِ تیزتک، دربند و خس
 

 ست ش شکستَاخدایِ زجر، اندام

 ست وار بستــبه سختی روزنِ ان را فرو برد  7حل در کام خود، خور زُ



 71  بخش دوم دیارِ دارا  

 

 

ُبشُرُُُلجُه

 

 ان را خزان بنمود غارت ـــگلست
 

 شرارت خزانِ سرد و سخت و ُپر

 این خسارت  ،ر از جهل بیندـبش زارِ نکهت گل ،هره شدرزَر از خَُپ



 

 

ُقوانینُتوحُّش

 

 ران است ش حکمـــــــــــقوانین توحّ
 

 همه سوغاتِ عدلِ بدویان است

 نه آزادی، کسی را در بیان است  مصون نیست ،کسی را جان در این غوغا



 73  بخش دوم دیارِ دارا  

 

 

ُف النُفرهنُگ

 

 پاستشرارت جای عدل و داد بر 
 

ـ نهایت حکمتجاوز بی  فرماست ــ

 ستهاهمه محصولِ فرهنگِ فالن  ها دگیــتو میدانی که این بخشن



 

 

بُی ُحاصُلسخنُ 

 

 دلی نیستدل از غم شد فنا، صاحب 
 

 نیستآباد دل را، منزلی رابـــــخ

 نجاتش ده، سخن را حاصلی نیست  ت، همّتی کن ــــدل اندر چاه ظلم
 



 75  بخش دوم دیارِ دارا  

 

 

ُوطنُدرُرنُج

 

 از غم شد فنا، دیگر دلی نیست دل
 

 دالن را، حاصلی نیستاـــــدلِ دری

 لی نیست که دیگر در وطن، آب و گِ نان دشمن، به کوه و دشت یازید چ



 

 

ُگُلُُمرگ ُ

 

 ستها فسردهفضا آلوده و گل
 

 ستشادی به زهرِ خصم مردهگلِ 

 ست ردهگان را، باد بُهروانـــــرِ پ َپ ستگان، از هم گسته تنِ پروانه



 77  بخش دوم دیارِ دارا  

 

 

خوُن ُخوارُُب تُ 

 

 ستگانهها سه به تاریخِ بشر، بُت
 

 ستباجان، جاهالنه جان وبُت بی

 ستخوارِ زمانهروی و خونبهشتی کار دارِ ریاانــــــامان از آن، زب 



 

 

ُگ راُنزخمُُ

 

 ی تنها، همدمی نیستشدم تنها
 

 می نیسترهَمِ دلم را، مَــران زخگِ

 ام را، شبنمی نیست، دیده8اش ز تفّ ریاد ــریاد، فــام، فزِ سوزِ سینه 



 79  بخش دوم دیارِ دارا  

 

 

ُزبانُدرُبنُد

 

 ستخستهو ست فضایِ عمر فرسوده
 

 ستویِ ما شکستهـــصداها در گل

 ستها در دهان، در قید و بستهزبان ها اک، مدفون آرزوـــــــبه زیر خ



 

 

بُی ُثباُتگردونُ 

 

 خیز استجهان چون بحر، روجا! موج 
 

 است ه، خونابه ریزــی آرام و گ ــ گه

 خوشا آن کس که با غم در ستیز است  ن را ـــــ اتی نیست، گردونِ کهــــثب
 



 81  بخش دوم دیارِ دارا  

 

 

ُانُآرزُوُزُخ

 

 زان شدــارِ آرزوی من خــبه
 

 وزان شدکه بادِ سام، از هر سو 

 ورشیدِ تابانم نهان شدــرخِ خ ور شد تگرگِ مرگ، ناگه حمله 



 

 

ُنهالُمعرفُت

 

 نهالِ معرفت، خشکید و پژمرد 
 

 رد نهنگِ مرگ، در کامش فرو بُ

 قاتل و تیرِ عدو خورد 9خدنگِ حانــلاَکانِ شادــبه جانِ مرغ



 83  بخش دوم دیارِ دارا  

 

 

ُنهالُآرزُو

 

 وشید ــــــنهالِ آرزو از بیخ، خ
 

 گر، آبی نجوشیدچشمه دِزِ سر

 آبی ننوشید ،رمــــزِ دریای ک دل از جود و سَخا نومید گردید 



 

 

ُفریاُد

 

 تک، در بندِ بیداد هُژَبرِ تیز
 

 اد و فری اندر قفس، در آه10هَزار 

 زِ دستِ ناکسان، فریاد، فریاد وقاری نه احسانی زِ مردِ با
 



 85  بخش دوم دیارِ دارا  

 

 

ُغوغاُپسنداُن

 

 به کُنجِ عُزلتُ و خوابم کشانند
 

 تابم کشانند ه، بیـــــزبان بست

 چو گویم راست، زندانم کشانند  پسندند و غوغا می11دروغ و ریو 



 

 

ُرسُدبهارانُمُی

 

 گان، آواره کردند پرستو جوجه
 

 دانم چه مأوا، النه کردندنمی

 نگردند کِ بهاران برـکه تا پی اران را خزانِ مرگ کردند ــبه



 87  بخش دوم دیارِ دارا  

 

 

ُناکَساُن

 

 نتابید رُخ برستاره خُفت و مَه 
 

 ، پنهان گشت خورشید12به زیر میغ 

 ان، انوارِ خورشید ـــکسبه دستِ نا رقاب افتاد فنا شد عشق و در غَ



 

 

ُآریُبهُاتفاُق

 

ـ بهارِ خش  سالی، آخر آید کـ
 

 سالی، از در آید ارِ آبـــــــــبه

 تر آید چو »ما« گَردیم، بر ما خوش بهارانِ دِگر، شاداب و دلکش 



 89  بخش دوم دیارِ دارا  

 

 

ُگُیآوارُه

 

 ام کرد ارهـــات بیچبینیداِل! خوش
 

 ام کرد خوارهبه زندانِ غمت، غم

 ام کرد ن از جفا، آوارهــکه دشم به دشمن مهربونی، تا کِی و چند؟ 



 

 

ُنایُب شکستُه

 

 آواز گردد بسته، بی گلویِ
 

 پرواز گردد چو َپر بِشکسته، بی

 ساز گرددهمدم و دمکه با لب  ندارد نایِ بِشکسته، صدائی 



 91  بخش دوم دیارِ دارا  

 

 

ُابرُقیرگونُُ

 

 رّید قیرگون، بر باغ غُ چو ابرِ
 

 شرنگِ مرگ، بر هر غنچه بارید 

 زا، بر باغ پاشید رگــتگرگِ م به جای آبِ برکت خیزِ باران



 

 

جهُل ُخدایُ 

 

 فت و پنهان گشت خورشیدفرشته خُ
 

 هریمن زهرِ درد و مرگ پاشید 

 امید، خوشید ا، چشمهــدریغ دانش اَفکند  حلِل، رَــــخدای جه 



 93  بخش دوم دیارِ دارا  

 

 

ُدماونُد

 

 د ـــــ سته دماوننشَبین کارام، بِمَ
 

 سکوت و پای در بند مخوانش ُپر

 وزاند، دمی چند ــجهانی را بس چو خشم آرد زِ دل، آتش فشاند



 

 

ُمردانُفداکاُر

 

 نه همدری، نه دلداری، پدیدار 
 

 به خون خفتند، مردانِ فداکار 

 دریغ از راه دور و رنجِ بسیار  شرار فتار و اَعرصه، کَوطن شد 



 95  بخش دوم دیارِ دارا  

 

 

ُمرُگُُگَرد ُ

 

 شگفتا وحشیِ دیرین، دِگر بار 
 

 به نیرنگِ کهن، روباه مکّار 

 13به روی ملّتی، آورد ادبار  آور رگــــردِ مفرو پاشید، گَ
 



 

 

ُقومُتزویُر

 

 رویِ مکّار سِ آدمـ برو ابلی
 

 کار ریاکاری و دَدخویی، دَغل

 کار بدهکاری و بیهوده طلب قومی و مزوّر  ،نشناسنمک



 97  بخش دوم دیارِ دارا  

 

 

ُنفیرُجنُگ

 

 زِنهار  ،من، زِنهار جانِر ـــــکبوت
 

 عقابِ جنگباره، گشت بیدار 

 این قهّار و غدّار  نباشد کارِ فشانیخوارگی و خونبه جز خون 



 

 

ُشرافُت

 

 و خائیم، بهتر ــــگرسنه، نانِ ج
 

 بهتر رّ خواهیم، شرافت را چو دُ

 خواهیم، بهترکه نوشیم و وطن  نیشِ زنبور زا به جای شهد، زهر



 99  بخش دوم دیارِ دارا  

 

 

ُراستیُوُهمدلُی

 

 گور به هر جایی که باشم تا لبِ
 

 ای، از راستی دور نگردم لحظه 

 دال، پیوند یاران نیست مِیسور  قرار و عهد و پیمان جز حفظِهب



 

 

ُنمُااژذهایُخوُش

 

 ام، هشدار هشدار گفتهبه تو می
 

 غدّار  ارِـــــــبرای کشتن یک م

 بار ها، در کام خونفِکندی جوجه نما، یارمشو با اژدهای خوش
 



 101  بخش دوم دیارِ دارا  

 

 

ُز نهارُز ُاغیاُر

 

 باشار میـــــــدال، هُشیار از اغی
 

 باش شناسای همه اشرار می

 باش ات، بیدار میبینیبه واقع بینی، نه بدبینی، بُود خوشنه خوش 



 

 

ُمهدُدانشُوُکاُر

 

 کار و فکر و بینش   چرا در مهدِ
 

 ش، آفرینش ـدر این پهنای دان

 ها، صحرا نشینش گرسنه گرگ ورش بردند، دَدهای بیابانـــی



 103  بخش دوم دیارِ دارا  

 

 

ُگاهُکوروُشرامُش

 

 چرا آتشکده، گردید خاموش؟
 

 ؟ راموشــشده این گرمیِ یاران ف

 ؟ گاه کوروشچو شد ویرانه رامش چرا زاغان و جغدان النه کردند 

ُ



 

 

دارُا ُدیارُ 

 

 وروش ــدارا و ک هاَل! در پهنه
 

 دانش و هوش ،دیارِ کار و کوشش

 ای، بیکار و خاموش؟ چرا بنشسته ای، خصمِ کهن را؟ چرا ره داده
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ُایستادهُچونُسرُو

 

 ری ندیدم ــــام، ای گُلم، خیز ایّ
 

 از جامِ نامردان چشیدم 14نگ رَشَ

 دم ــــمیرد امییهرگز، نمولی  خزانِ عمر آمد، سخت و سرکش 



 

 

ُخورشیدُآزادُی

 

 رقم، اسیرم غمت، غَ به دریایِ
 

 جرت بمیرممکن کاری که از هِ

 تو ای خورشیدِ آزادی که پیرم  ام، برگرد، برگرد به سوی خانه 
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ُتیرهُروُزُُاهریمن ُ

 

 فروزم ه گیتیــبتاب ای چشم
 

 روزم ریمن نموده تیرهــــــکه اه

 16و خشمِ تموزم 15طوت غمین از سِ رُستَنی، اَفسُرد و پژمرد گیاه و 



 

 

ُآزادیُُ

 

 رِ تو هستم ـــــگرفتارِ غمِ هج
 

 قِ تو مَستمــــــهماره از مِیِ عش

 پرستم بُتِ من چون تویی، من بُت تو ای آزادی، معشوقم، نما رُخ
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ُمیُسازمتُوطُن

 

 و بوران  درس از اَبرِ تیره، باـمت
 

 ازیم ای عزیزان ــهم بسسِزَد با 

 زند خورشیدِ تابانپس آنگه، سر باشد نگهبانچنان سدّی که می



 

 

ُعزّتُوُذلُّت

 

 خود، هان!  شنیدی قو، که پیش از مرگِ
 

 دهد آواز، با سوزندگی، جان

 ، جاندّتی درّندگیـدهد با م گِ هارــــت، ســوحش  ولی با زوزه
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وطُن جوانانُ  ُازُخونُ 

 

  دشمن اند در کامِرفتهعزیزان 
 

 ام من انده، تنها مهزار افسوس

 افکن بپا خیزد هزاران، دشمن ولی از خونِ هر یک از عزیزان 
 



 

 

بهمُن ُسقوطُ 

 

 پروَرِ من بتاب ای مِهرِ عالم
 

 گسترِ من آرایِ هستیجهان

 ، در کشورِ من سپه آراسته زمستانِ شدید و بهمنِ مرگ
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گرگاُن ُیورشُ 

 

 ، گردیده پنهان روسِ آسمانــــع
 

 ، گرگانِ بیابان فضا، یخ بسته

 به جانِ گوسفندان و شبانان  یورِش بردند در هر کوی و برزن 



 

 

ُکژآییُنُُ

 

 و یارانِ دروغین  زمان بیمار
 

 آئین مهر و کژ روان بیمار و بی

 کیشانِ دیرین دــــ گرائیده به ب ، خویِ نیکو به زیر پا نهاده
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ُروشنایُینویدُُ

 

 ه، تازان سَرِ کوشبِ تاریکُ و مِه
 

 ، آکنده اَندوه نهان مهتاب و دل

 ، انبوه انبوه اره سَر زَنَدــــست : مِه نپایدست روجابه دل گفتَ



 

 

ُامانُازُنیرنگُُ

 

 هیاهوبخوردم گولِ، دشتِ ُپر
 

 سالِ مینو به زیرِ سقفِ دیرین

 ، تنها در این کو هزاران آدمی ام زار دریغا، آه و اَفغان دیده
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ساُم ُبادُ 

 

 ، ناگاهزانی سختــبهاران را خ
 

 ، ویرانگر از راه رسیده ُپرشرر

 کاه سازِ جانزِ بادِ سامِ ویران رنگی در این بوم نیاید بویِ یک



 

 

ُدرُسوگ ُمیهُن

 

 ، خروش و سوز داره نِی چوپان
 

 سوز داره نوا و ناله، جان 

 ادرِ دلسوز داره ــندایِ م گانش را دریدند چو گرگان، برّه
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ُزخمُکهنُهُُ

 

 ، ناله داره نِی از بیدادِ وحشی
 

 ها ساله دارهکه عمقِ زخمِ، صد

 ، تَبخاله داره به چهرِ زردِ خود ها شده مجروح، از بیدادِ دَد



 

 

ُوعذهُدروُغ

 

 رآیه ، گل دَتو گفتی: چون که آیم
 

 د و شادی ُپر بَر آیه ــــ گلِ امی

 ر آیه رَپ، َپ جورت غنچه و گُلزِ ، در این گلستانایچو پا بنهاده
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ُهمُّتوُُُُدقُّّّت

 

 داره ــ، که او دقّت نهر آن ماهی
 

 ، همّت نداره اگر چه مَه بُوَد

 ، همّت نداره دالدقّت که بی ، همّتِ مردان گران استبه دقّت



 

 

ُدرختُمهُر

 

 ر آیه ، غم سَتو گفتی: چون بیایم
 

 تِ شادیِ ما ُپر بَر آیهـــــــدرخ

 ات هر کسی جانش در آیهز کین از بُن و بَر  17، خوشید درختِ مهر
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ُخشمُخزُر

 

 زر خشم و خروشی تازه داره ــخ
 

 اندازه داره  بیتالش و جوشِ

 آوازه داره درون خشمی، بلند  جاست به هر آرامشی منگر که بی



 

 

ُشادیُگمُشدُه

 

 نمانده ادی و سوری ـدریغا ش
 

 ، هستی و سوری نمانده غم به جز

 گوری نمانده ـــ، که اننه خونِ رَز بنوشم باده از خونِ دلِ خویش 
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ُمژدهُفردُا

 

 ام ده به پا برخیز و یارا، یاری
 

 ام ده داری، دل به ُپشت سیم آ

 ده 18ام ژده رهواریـزِ فردا، م گیِ جهان را ـ ، قشنکه دَریابم



 

 

ُسیاهُی

 

 توانی تا می باوری!خوشداِل، 
 

 فشانیمکن از بهر دونان، جان 

 دگانی ـ، بر من زنسیه گردید های دوران دلکه بهر آن سیه 
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ُفروپاشیُالنُه

 

 رنگی و یاری فروپاشید یک
 

 کاری ه روبَه، کهنهـــبه دستِ کهن

 ، محو و فراری گانگروهی جوجه ها مخروبه گردید هـتمام الن



 

 

ُیهُکرکُسُثمُر

 

 دگانی ــــگذشت از زنبزرگی در 
 

 ، چون برگِ خزانی فروغلتید

 خوانی گروه کرکسان، مرثیه به گِردش سور بنشستند و کردند 
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ُدرفشُکاویانُی

 

 19رفشِ کاویانی چو کاوه با دِ
 

 ضحّاکِ جانی 20دریده رایتِ 

 شبانی  رون رانیم دزدانِـــب فریدون 21، با فرِّبپا خیزیم



 

 

ُیغماگُر

 

 خواری یِ سوسمارـا! وحشـــدریغ
 

 وقاری جوئی، بیبرهنه فتنه 

 ، باری جهانی را به یغما برد به نیرنگ و فسون و غارت و زور 
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