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 - 13۲9هاشمی، مرتضی، کیوان      :                         سرشناسه
 هاشمی؛ با مقدمه سیدحسن ی کیوان ضده مرت/  سراينای از کیواننامهچامه  تَرکه و تبر:     :         ورعنوان و نام پديدآ

 . ومريم عمارلامین؛ ويراستار نازنین
 .1397،نیشابور: ماهوی خورشید      :                 مشخصات نشر

 س م.  5/۲1×5/14؛ ص. 144     :            مشخصات ظاهری
  5-0-99265-622-978     :                              شابک

 فیپا     :     وضعیت فهرست نويسی
 .چاپ چهارم     :                          يادداشت
 . کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشرين متفاوت منتشر شده است      :                         يادداشت

 14قرن  --شعر فارسی      :                    موضوع        
 Persian poetry -- 20th century      :                       موضوع    

 نويس، مقدمه - 13۲7، نس، سیدحنیام       :                   شناسه افزوده
 Amin, Sayed Hassan       :                   شناسه افزوده

 PIR 8191ی /  966ت  4 1397      :              رده بندی کنگره
 8فا  6۲/1     :               رده بندی ديويی

 51695۰۰     :       شماره کتابشناسی ملی

 

 
    

  
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  
 

 
 
 

 کلیه  حقوق این اثر برای مؤلف محفوظ است.  
 عه در آثار موسیقیایی با ذکر نام منبع بالمانع است.استفاده از اشعار این مجمو                       

 

 

 ترکه و تبر نام کتاب         :
 09123764007 تلفن:     مرتضی کیوان هاشمی  سراینده          :
 05142252740تلفن:        ماهوي خورشیدناشر               : 

 09151544338عمارلو                  تلفن:  : نازنین مریم         ویراستار
 رضی  گلریز آقا :    امور هنري  

 طراح جلد       : دکتر استانستی
 09361185366تلفن:       : کبري )مرجان( دولت آبادي    صفحه آرایی 
 : چاپ دقت مشهد      امورچاپ      

 عکاس            : نوید مقامی 
 09198907125تلفن:         ریما شهسواري                  :       امور پخش
 : چهارم     نوبت چاپ 
 1397: تابستان      جلد           5000:     شمارگان     
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 مطالب فهرست 
 

           9                    چاپ نخست    گفتار پیش
 10                          چاپ سوم گفتارپیش

       11      حسن امینپروفسور سید یزندگینامه
             12          امین سنحسیدپروفسور  یمقدمه

 

  ها چامه
 

 مرغ گرفتار کجا؟ اد کجا،دام صیّ    02                          تشرنوس 

 باور کنیم، آمدن یک بهار را    12                   ی صبحدمدمه 
 تصویر   22                               باغ ما  

  دوستان را، ترک دلداری عجب!   32                               عجب! 
 خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است!   24           (حافظ)ه حاجت استچ 
 اص را به ساحل دریا چه حاجت است!غوّ   25                چه حاجت است 
        خراب و ساز، پاالنش کج است ،من   62                           پاالن کج 
 هر تکفیر استهنوز بر دهن واژه، مُ   27                                چمپر 
 تصویر  28                        جنگل موال 
 م کمان زان، ابرو کمان استقدّ   29                   عشق هرگزبی 
  است بلبل، در انتظار بهاری نشسته   03                                    باغ 
  طرفی اگر ز باده نبستی، گذشته است  13                      گذشته است 
 از گردش زمانه، بسی رنج دیده است   32                     گردش زمانه 
 صاحبدالن! سعید به سینا رسیده است   33                          شب یلدا 
 رفتی، ز رفتنت به لبم جان رسیده است  43                              هجران 
 خوش به حالم که زبانم گویاست  53                   خوش به حالم 
 گفتم، از آنچه کنج لب یار نیز هست  36                            بخشش  
 نیست عذاران هیچ کاری نیست،دیگرم با گل   37                    نیست نیست 
 ؟دلم باز در هوای تو نیست که گفته است   38                                 مادر 
 حدیث حسن تو، در قالب کمال نگنجد   39                    حدیث حسن 
 گرددادب در پیش شعرت از خجالت آب می  40                                  امخیّ 
 گرددن موج، دریا برکه و مرداب میبدو   41                       به نام عشق 
 ای داردنگار نازنینم! ناز هم اندازه   24                    ای دارداندازه 
 تی داردمید و عشق به جانان، چه لذّا   43                   چه لذتی دارد 
 شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد   44              حمیدی شیرازی()مرگ قو 
 بنا شد اگر، قوی زیبا بمیرد   45                            مرگ قو 

www.takbook.com



 

 
 

6 

بر
و ت

ه 
رک

 ت

 لرزدبه چشم من، در و دیوار این میخانه می    64                   میخانه 
 کون و مکان توان زد رایی بزن که پا بر    74         شعری بخوان 
 سوزدانتظار سحری، جان مرا می    48         های تبرجلوه 
 رسدبه ویرانه می جغرافیای گنج    49       جغرافیای گنج 
 نکند موسم سفر باشد    05                     خطبه 
 کنم عمری اگر باشداین خاک، ایران می     25               ایران من 
 دلداده در وطن را، میل سفر نباشد      35            شوق سحر 
 های شب، سرما تحمل کرده استباغبان، شب    45                   باغبان 
 شدشد اگر هیچ کاری نمیچه می    55             شدچه می 
 ت بماندمفلوک و زارم پیشَ    75          ت بماندپیشَ 
 اندشور عشقی در بیانم داده    58            فشانآتش 
 اندآزاده کردهخون، روزگار مردم     06        شهادت پروانه 
 باز امشب شب یلداست، اگر بگذارند    16            اگر بگذارند 
 ای از دگران دین و دل از ما شایدردهبُ     26                     شاید 
 شود بلبل به جای سار بودمی    36                 شودمی 
 ما نبود در کوی دوست، جز اثر پای    46            تحریم باده 
 کاش در روی زمین، ظلم از آغاز نبود    65                      کاش 
 از ارزش یادگار، یادت نرود    66             یادت نرود 
 شودآهنگ میوقتی که ساز عشق بد    68             ساز عشق 
 شودمجلس، بدون ساغر و مینا نمی     69                    طلوع 
 شودی زمزم نمیسار، چشمههر چشمه     70                شودنمی 
 شودهرگز کالغ، بلبل دستان نمی     71          سرو خرامان 
 شودساالری و سری، به هیاهو نمی     27                        ریا 
 خواهدحیات، از لب لعل تو آب می    37            کبوتر و باز 
 خواهدسری که شور ندارد شرر نمی     74                     اسیر 
 ها، کمی قرار بیایدلقرار بود به د    75                       قرار 
 آیدتو هم از این شب دلگیر بدت می     76                 من و تو 
 آیدمن از کرامت دونان خوشم نمی    77     آید خوشم نمی 
 کنم آخرپیمانه پر از خون جگر می   78                       آخر 
 در فراسوی زمان، نقش تو پیداست هنوز    79                   یار یاد 
 پروانه رفتارش حسینی بود ،هامیان شعله    08               برای یغما 
 ها زرد است؟چرا رنگ الله کسی نگفت    18           کسی نگفت 
 مریز! دیگر از این جام، در دهان من آتش    82                     آتش 
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 چکد اشکگهی بهر نگاری می     83                         اشک 
 امبا کلک و واژگان، اثری را کشیده     84                             نما 
 اشتمقفس، پر ند وقتی رها شدم ز     58                         قفس 
 در آمدی ز در و ماهتاب را دیدم     68                       خاطره 
 دوست دارم ،خانه را هم من دوست دارم     78         من دوست دارم 
 نویسمعشق و عشق و عشق، صدها بار دیگر می     88      و... عشق و عشق 
 ثل حباب است دلمشکند، مبا غمی می     89                        حباب 
 فهمم!اگر این گفته زیبا نیست، شاید من نمی     09                   راز خلقت 
 درون سینه گر مهرت، نهان کردم پشیمانم     19                     پشیمانم 
 مانمغدار میاپا به پای آالله، د     92                      مانممی 
 های دل خویش وا کنمگفتم که عقده     39                شکنپیمان 
 گفتم: بیار باده! لب خشک، تر کنم     95                    گووگفت 
 تا سخنی ساز کنم ساز خود کوک مکن      69                   یار گسو 
 بگذار تا برای خودم زندگی کنم!     97                         بگذار 
 کنمدرک می راو صدای تفریاد بی     98              مکندرک می 
 کنممی !چشم شوتو دست بِ ،گفتی ز جان     99          کنمچشم... می 

 ایمتا در هوای سیب زنخدان نشسته     100                چشم به راه
 هان باشیمشود، که نسیم سحرگچه می    110                شودچه می 
 گویمدانی چه میتو و اندام رعنایی، که می    310              ی حیرتواد 
 های عاشقانه بخوانیمبیا دوباره غزل    104                          ترانه 
 رسد، شتاب مکن!کمان می تیرِ ،هبه چلّ    106                شتاب مکن 
 و آسمان شعرهایم را شرابی کنبیا      710                             بیا 
 شاعر شعرهای نابم من    108                        آفتاب 
 دانی و مندور گردونه به کام است، تو می     109         دانی و منتو می 
 از تیرها، ز ناوک مژگان بگو به من    011                   بگو به من 
 کنج ویرانه ز من، ساحت بستان از تو    211                    به پسرم 
 رفته از یاد اگر خاک خراسان، به تو چه؟    114                   به تو چه؟ 
 ای؟هرگز پیام فصل خزان را شنیده     511             فریاد سکوت 
     کار مرا زار کردی و رفتی                         611                     لجبازی 
 ؟یرسد روزفصل بهاران می ،نگفتم صبر کن     181                        نگفتم 
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                                              ها چارانه

         

 خورشید و تمام آسمان ها، سبز است   012            دنیای سبز 
 من از نرگس مستِ یار، می ترسم   012         نرگس مست 
  شد!ای کاش بساط جهل ویران می   120           بساط جهل 
 خواهم فلک از ِگلم، نیستان سازد   012          سوتک ناالن 
           زادن، چو خروج از قفسی پیش نبود    12                     قفس 
                                                  با سبزیِ چشمت، دلِ من رنگ مکن!   112              دل سنگ 
         عشق، شرابِ ناب در جامم کرد  تا   112             امید وصل 
 ستامینی کنون خیّ کارگهی و ینِ    12                  گرکوزه 
              نیکی به تمام خلق، آیین من است   212            بینیجهان 
                 دهن و خنده برایش قند استقندان،     212                  لبخند 
      خواهماز قهقه لبریز، جهان می   212                  قهقهه 
           بنیاد جفا زیر و زبر کرد زمان   212              بنیاد جفا 
 سازدگر میبنگر که چه چرخ فتنه   312         گرچرخ فتنه 
      حسرت است در ساحت باغ لِبوی گ   312           گل حسرت 
 گر آنچه میان مغز داری بنهی    312                 خرابات 
 ات غم گردددم مگذار شادییک   312                 یک دم 
 یک روز حسابی و کتابی بوده است   412             چتر سیاه 
 یک روز کنار یار، شاد و سرمست   412                کنار یار 
 قومی ز ستارگان و پروین گفتند   412                      دنیا 
                 دیگر نتوان نشست، دیگر نتوان    412                کار خدا 
      بیماری چشمان تو بیمارم کرد  512            چشمان تو 
 بر آتشِ عشق، عقل سرپوش شده است  512                    جناق 
 هر چیز دگر اگر نمی دانم من  512                        من 
 

 آزاد
 

                                        712                 کوه یخ 
                        129        شودانگار می 
                                013        ای صمیمی... 
                                            113                      کفر 
                                                  213                    خبر 

 313               نامهواژه 
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 چاپ نخست

  گفتارپیش
                 

ههایی کهه در درازای یهک ست از چامههیاآنچه پیش رو دارید، گزیده      

هها نیهز بهه پویهایی ایِ چامهزندگی سروده شده است. دوگانگیِ درون مایه

 گردد.ها بر میی این سالباورهای من در گستره

ها، به چالش کشیدنِ بالندگیِ اندیشه است. گیری بر این دوگانگیخُرده       

هها، مهربانانهه، ن نهاهمگونیداشتِ سراینده آن است که از کنهار ایهچشم

 اندیشمندانه و هوشیارانه بگذرید.

ی ست به پویایی اندیشهادهای شما مهربانان، کمک شایانیدیگر پیشنه      

هایم را برای ایهن همهدلی دوسهتانه پیشهاپیش ترین سپاسسرا. پاکچامه

 کنم.تان میپیشکش

 

 کیوان                                                                           

 تهران -1384بهار                                                                       
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 چاپ سوم
  گفتارپیش

کتهاب  یاب بودن این دفتر در بازاریش از یازده سهال از چاپ دوم و ناب      

تاد فرهیخههته و ی چاپ سوم را اسههقهرار بر این بود که مقدمه گذرد.می

ت علمهی وان دکههتر محمدحسهن حهایری عههو هی هشادر ،اندیشهمند

، اجل مهلهت بنویسهند که با انهدوه فراوان ،دانشهگاه عالمه طبهاطبهایهی

کنم که بخشی یادآوری می شانجا ضمن ارج نهادن به روان پاکنداد. در این

نظر این چاپ مهدّگفتارها، در جمله آوردن  پیش از پیشنهادهای ایهشان از

ی پروفهسور امهین نیز یکی از آن همین مهوارد مهو مهقدّ قرار گرفته است

 است.

زمهانی بها  شخصهیت ی شهاید هم تقهدیر چنیهن بود کهه در ایهن بههازه

حسهن امهین کهه از گوهههرهای پروفسور سید ،دوستفرهیخته و فرهنگ

ه جنهاب پروفسهور و فرزانآشنا شوم. استاد اندیشمند  ؛کمیهاب روزگهارند

م کتهاب را گفتهار چهاپ سهوّبر من منت نهادند و رنج نوشتن پهیش امین،

الزم دانسهتم  ،بزرگوارانه پذیرفتند که بهرای آشهنایی بیشهتر خواننهدگان

 بیاورم. ایشان را در اینجاسراسر افتخار  علمیِ یزندگینامهمختصری از 

7139 بهار –هاشمی کیوان امرته  
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 حسن امینسور سیدپروف یزندگینامه

کارشناسی و کارشناسی ارشد را در دانشگاه تهران و دکترای تخصصهی را در          

الملل در دانشگاه گالسگوی انگلستان گذرانیهد. در اردبیهشهت ی حقوق بینرشته

به سهمت اسهتاد صهاحب کرسهی  ها تدریس،( پس از سال1992) اول آپریل  1371

ی کالیدونیا برگزیده شد و دانشجویان فراوانی را در )پروفسور( در دانشگاه گالسکو

کارشناسی ارشد و دکترای حقوق تربیت کرد کهه مشههورترین آنهها دکتهر  مقطع 

 حسن روحانی، رییس جمهور ایران است. 

عنهوان دادسهتان موقهت شههر بهه 1992حسن امین در سال پروفسور سید         

ههای دکتهری بها نامهن داور و مشاور پایانعنوابرگزیده شد. او هنوز هم بهگالسکو 

 دانشگاه گالسکوی انگلیس همکاری دارد. 

ی کتاب در زمینهه عنوان 50بر نگارش بیش از  در ایران، پروفسور امین عالوه        

پارسهی و انگلیسهی  ههایمقاله بهه زبهان 300علوم انسانی و اجتماعی و ادبیات و 

هی و ادبی، هم اکنون سرپرست علمی دایهری علمسردبیری چندین مجله همچنین

ی ی وزین حافظ است. نخسهتین مجموعههشناسی و سردبیر ماهنامهالمعارف ایران

تاریخ حقوق »تألیفات او ترین خورشیدی منتشر شد و تازه 1343ماه شعرش در آذر

 است.« ی شعردانشنامه» و « ی بودا در ایران و اسالمبازتاب اسطوره» ،« ایران
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    امین    حسنسیدپروفسور  یمقدمه

ست نوآیین و عنوانی دلچسب و دلنشین که اسهتاد نامی "رترکه و تب"      

یا به اصطاح خودش )کیوان( بر دفتر و دیوان شعرش ) هاشمیمرتهی کیوان

ی بر آن اشعار است که امقدمه اش( نهاده است. نوشتار حاضر،"چامه نامه"

کنهد و بهه جزییهات و یهات آغهاز مهیات و کبروکلیّ شیده ازبا نظمی اندی

 پردازد تا بتواند در نهایت به استنتاجی معقول راه یابد.یات مصغرویّ

ریشه در زندگی بشر دارد و نماد  ،اتاین کتاب، یک اثر ادبی است. ادبیّ      

ات، نخست شفاهی بود و اندیشه و احساس انسان، در قالب کالم است. ادبیّ

ات را بر اساس فت. ادبیّبیشتر و بیشتر قالب مکتوب یا ،تراع خطپس از اخ

ع ادبی ملی، زمان پیدایی )تاریخ(، مکان پیدایی )جغرافیا(، نو زبان، منشأ

ها نیز شاخهسیم کرد. هر کدام از این سرتوان تقمی ،ژانر(، قالب و موضوع)
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اند. برای متر قابل تقسیصیهای تخصّهای گوناگون به شاخهمبر اساس مقسّ

ات، شناسایی شود کافی عظیم ادبیّ یآنکه جایگاه کتاب حاضر، در گستره

ر(، منشأ نه صدها زبان دیگتاب، به زبان پارسی است )است که بگوییم این ک

نه دیگر کشورهای فارسی زبان(، از جهت زمانی مربوط )ملی آن ایران است 

خی گذشته(، از جهت نه ادوار تاریه عصر حاضر و روزگار معاصر است )ب

و نه یک پارسی) ایران استگوی مقیم پارسیمکانی، ساخته و پرداخته یک 

 ،ه نثر(، قالب غالب اشعارنمقیم خارج از ایران(، شعر است ) گوی مهاجر و

ه بیشترین آنها شعر کالسیک است نه قصیده و مثنوی( و البت) غزل است

 نه شعر نو(. )

به اجمال  "تبرترکه و "ات که برای ز مختصّتشریح و تفصیل هر یک ا      

مه این مقدّ یمستلزم بحثی مستوفی است که از عهده در اینجا شمرده شد؛

 یین محدودهادر  بیرون است. پس بپردازیم به اینکه این دفتر شعر خاص،

ری ایرانی و ی شاعی از شعر فارسی معاصر، سرودهاتعریف شده یعنی نمونه

و افتراق آن با دیگر وجوه اشتراک  هایی دارد،گیمقیم ایران چه ویژ

و خالصه این اثر ادبی آیا اصال با  ان و این مکان چیستتولیدات ادبی این زم

و از  آن تفاوت در چیست گر متفاوت است؛آثار دیگران متفاوت است و ا

 .گیردکجا ریشه می

ی آگاه و بیدار ، به هر خواننده"ترکه و تبر" یلعهمطا لی ندارد،هیچ معطّ    

هنر برای "این اشعار، طرفدار مکتب  یدهد که سرایندهخیلی زود نشان می

د و رسالتی اجتماعی و جمعی در شعر او متبلور است نیست، بلکه تعهّ "هنر

ت ت و انسهانیّشاعر را به بشریّ یافیت تمام، عالقهکه با صراحت لهجه و شفّ
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سهازد. شهواهد ایهن خاص نمایان می و ایرانیان به طوربه طور عام و ایران 

نیهازی بهه آوردن شهاهد مثهال ت در این دفتر شعر، فراوان است که واقعیّ

 کنیم:نگاه می "من و تو"رند؛ به شعر این شعرها نیازی به تفسیر ندا نیست.

 و هم از بستن و زنجیر، بدت می آیدت        من هم از صحبت زندان و قفس، بیزارم  

 تو هم از اسلحه و تیر، بدت می آید          ارد که بمیرد آهو   هیچ کس دوست ند

 تو هم از نیزه و شمشیر بدت می آید           دست من نیست که از دشنه تنفر دارم

 تو هم از یک شکم سیر بدت می آید             گر قرار است که یادی ز گدایی نشود

 

گذار است. ثیرفرهنگی جامعه تأ سیاسی و ات در دگرگونی اجتماعی،ادبیّ      

امعه، اغلب با استفاده از جنبهشاعر و نویسنده، به عنوان زبان سخنگوی ج

های خود را با توجهه یامپ   ی نمادین واژگان )سمبولیسم(، با ابهام و ایهام، 

کند. متفاوت بهودن مخاطب به خواننده القا می یروحیه ی ذهنی وبه سابقه

و آشکار و فارغ  در این است که حرف دلش را صریح هاشمیمرتهی کیوان

زنهد و بها تمهام مهی تِافیّشهاعرانه، بها شهفّهای نمهادین پردازیاز تصویر

ههای ادی و آزادگی، روح ستیز با جریانستیهندگی عریان، دفاع از حق، آز

و ظلم را در شعر  ضد آزادی، اشتیاق به رستن و رهیدن از فقر و فساد و زور

لت اجتماعی این شاعر کهه آن را د انسانی و رسادهد. تعهّاب میخویش بازت

ل مهمون در ی از تحوّانشانه نسان و ایران خالصه کرد؛در عشق به ا توانمی

 ت تا امروز است. شعر پارسی از مشروطیّ

آزادگهی و  البته در ادبیات فارسی، شاعران از دیرباز خواسهتار آزادی و     

اند. عمادی شهریاری از شاعران قرن ششم هجری، دهغ انسان دوستی بومبلّ

 گفته است:
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 نه کم از سرو و سوسنم !هاست          تا کی به بندگی؟آزادی آرزوست مرا دیر سال

 حافظ هم گفته است:

 ق پذیرد، آزاد استت آنم که زیر چرخ کبود             ز هرچه رنگ تعلّغالم همّ

قهرن  در شعر عمهادی شههریاری و در ،شماما مفهوم آزادی در قرن ش      

در  آزاد در برابهر بنهده و آزادیم در شعر حافظ، یک مفهموم فهردی )هشت

است، در حالی که پس از مشهروطیت، آزادی  فات تحمیلی(برابر قیود و تکلّ

سهاالری و ی یعنی از لوازم دموکراسی و مردمیک مفهموم اجتماعی و سیاس

ویهل در و تأ به تجزیه و تحلیل و یا تفسهیر حکومت قانون است. نیاز زیادی

هاشمی نیست. او خود، به صراحت فریهاد های کیوانشناخت افکار و آرمان

 می زند:

 ی تسکین من استخدمت به بشر، مایهنیکی به تمام خلق، آیین من است             

 است ی جهان بینی من             پیغمبر من عقل، خرد، دین مناین است خالصه 

 

 دوسهتی، هاشهمی، ایهرانیکی از پربسامدترین مفهاهیم شهعر کیهوان      

 :ی مردم است. چند نمونهی و آرزوهای مشترک تودهپرستی، غرور ملّوطن

 ری اگر باشدـکنم، عمران میـان ایـربـق     م را ـهایولـلّـک سـتکـوجود و ت لِّـک

      *** 

 ارم    این ملک و این کاشانه را هم دوست دارمدوست د ،خانه را هم من دوست دارم

     *** 

 خو کردگان به شب را شوق سحر نباشد           دلداده در وطن را میل سفر نباشد
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الت شاعر نیز صد البته جای خود را دارد و عواطهف او را صهمیمانه تغزّ      

یکی از عرایس  مادر میهن ،ات او همی در تغزلّدهد. با این همه حتّبازتاب می

شعری اوست. من به عنوان کسی که به پیروی از شاهنامه حکیم ابوالقاسهم 

های تاریخی، فرهنگی، ادبی، فلسفی دوسی، با پشتوانه عظیمی از آگاهیفر

ر بیست هزار بیت به نظم در آوردهرا د "دانشنامه منظوم ایران "و سیاسی

را به عنوان شعر وطنی یا ها دهم که این دست از سرودهمیبه خود حق  ام؛

عمهل التهرین عکهس، مهم"حماسی"نی و به تعبیر البته غیر تخصصی میه

های عجیب بیگانه و خودی به فرهنهگ هیتوجّاهالی شعر و ادب در برابر بی

هاشمی هم همین مفهوم را در شعری چنهین اصیل ایرانی بدانم. خود کیوان

 تبیین کرده است:

 یک بغل شور و التهابم من     ن       ـم مـابـی ناـرهـعـاعر شـش         
 م منـیابـن آسـسنگ زیری            ورـصب جیبِــن تِمثل یک ملّ         
 م منـن کبابـزای وطـدر ع    ود را        ـبا که قسمت کنم غم خ         

      

بها های تاریخی ایران بهه مفههوم امهروزین آن مفهوم وطن در گذشته      

الهوطن مهن حهبّ"شد. حتی حهدیث ی و میهنی، شناسایی نمیقات ملّتعلّ

 شد که:نوعی تفسیر می "االیمان

 ست کان را نام نیستاین وطن جاییاین وطن، مصر و عراق و شام نیست    
 

خان آقا یت شاید اول بار در آثار میرزات و ملّدر ایران مفهوم وطن و ملّ      

ه مفهوم جدید اروپایی آن وارد شده باشد. امروز کرمانی به طور صریح ب

ناب دارد که در اشعار بهار، ادیب الممالک، اخوان  یشعر وطنی هزاران نمونه

درخشد. تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم بهانی میثالث و سیمین به

 سازمت وطن اگرچه با خشت جان خویش/ ستون به )اخوان(، دوباره می
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ها خویش )سیمین بهبهانی(، ورد زبان اگرچه با استخوان زنم،سقف تو می

هاشمی باید در این سپهر دیده و کیوان اند. اشعار وطنی و میهنیشده

 خوانده و تفسیر شوند.

 امهات مهمون و محتوا، شعر امروز است هاشمی، قطعا از جهشعر کیوان      

 ؛دسترس اسهت، رهایی از شعر آزاد او داز جهت فرم و شکل، هر چند نمونه

 ،قیت او در غزل و رباعیاوجه غالب او سنتی و کالسیک است و بهترین   خلّ

رود که به خالف جا پیش میتا بدانگرایی شاعر تیابد. گاهی سنّبازتاب می

ات خهود را هماننهد دیهوان سهعدی و حهافظ و دیگهر اکثر معاصران، غزلیّ

ه کند که البتّبایی تدوین میقافیه به ترتیب الفمان بر اساس حرف آخر متقدّ

 عیبی نیست.

ام نیشابوری و از میهان شهاعران پهس از مان به خیّشاعر از میان متقدّ      

ام ق ذهنی و عاطفی دارد. حکیم عمر خیّهمشروطه به پروین اعتصامی، تعلّ

م( از نوابغ و بزرگان علم و اندیشه  1047-1123ه.ق./  439-527نیشابوری )

ت و پروین اعتصامی، نامدارترین بانوی شعر ایران از آغاز و شعر و شعور اس

 تا روزگار خویش است. 

های ه جوششی و نه کوششی است اما مهامین و پیامشعر این شاعر البتّ      
خهودی و خویشهی و بهیال ذهن و منبعث از الهامات بیسیّ او، همه جریان

و هوشهمندانه یهک  هانههای آگاو سکر نیستند بلکه به عکس،  پیاممستی 
ذههن و گذاری در ثیردند که هدفمندانه برای تأمتعهّپذیر و تولیّ شاعر مس

 شود.به مخاطب جاری میروح مخاطب از شاعر، ناشی و 
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ل ناخودآگهاه و اندیشهههاست که تخیّترین هنرفردی ؛، شعربا این همه      
وص او بهه سهبک مخصهشاعر و  یهای آگاهانه شاعر را در ظرف زبان ویژه

نیک برآمده  ،ی این کارعهدههاشمی از کند. استاد کیواندیگران منتقل می
این اثهر  یخواهان را به مطالعهوطندوستان و ویژه بشرهاست. خوانندگان ب

د معاصهر، سهالمت و خوانم و برای این شاعر خوب و متعهّهمی راارزشمند ف
 طلبم.دوام توفیق می

 

 حسن امینسید                                                                              
 1396اسفند -تهران                                                                          
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 ...سرنوشت

 

 ا؟هجهک ارهگرفت مرغِ  کجا، ادهصیّ دام
 کجا؟ تار شبِ عِهمهش ا،هکج پروانه رِپ
 
 بلخ آهنگر و دهدان شوشتری رِسگهمِ
 کجا؟ گنهکار و بود کجا ،دهکارهب ههک

 
 کجا؟ به مجنون دلِ و کجا به لیلی زلفِ
 جا؟هک یار بِهل خالِ کجا، سرگشته سرِ
 
 کجا؟ گشتهگم یوسفِ کجا، مصر تِعزّ
 ا؟هجهک دار سرِ و بود کجا منصور رِهس
 

 کوه در رینشی یخیمه دَمَن، به خسرو کاخ
 ا؟هجهک ارهمهیهب نرگسِ کجا، وانههدی دلِ
 
 کجا؟ بزههس کجا، باده کجا؟ یار کجا، من
 ا؟هکج یار بِهل و بود کجا به «کیوان» لبِ

www.takbook.com



 

   
21 

بر
و ت

ه  
رک

 ت

حـي صبدمدمه  
 
 ار راهههک بههدنِ یهآم مهیههاور کنهب
 زار رابزههک سهرویشِ ی مهیهاور کنهب

 
           ی صبح مانده استیک خیز، تا به دَمدَمه

 ار راهنِ این شامِ تهتهرف مهیهنهاور کهب
 

  مهایان را ندیدههبا چشم اگر گذشتِ زم
 ار راهک جویبهجرتِ یهه یمهاور کنههب

 
  ردای دور راهه فهب دهیهم امهیهاور کنهب
 وار راههک سههدنِ یههآم میهاور کنههب

 
 یستهحث و جدال نهاصال نیازِ منطق و ب

 ار راهتظهی انههفهلسهف مهیهنهاور کهب
 
  ستد عشق ماندنیهه ابهاور کنیم تا بهب
 ار راهادگهک یهدنِ یههانهاور کنیم مههب

 
  لم و جورهای تداعی تاریخِ ظههحظها لهب
 ار راهن روزگهردشِ ایهگ مههنیهاور کهب

 
 ی گل روبروی ماستخنده یک باغ، ُپر ز

  ار راهههرِ بهی ابهههریهگ مهنیهاور کهب
 

  !اهیهه را، بهروانهش و پهقصِ آتدیدیم ر
  االی دار راهص به بهرق مههیههنهاورکهب
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!...عجب  
  

  !عجب داریهدل رکِ هت را، دوستان
  !عجب یاری از صحبت را، دشمنان

 
  است ادههافت بام زِ نادانان، تشتِ

 !جبهع هُشیاری و عقل ایهعادّ
  

  ازههباکههپ قانِهاشهع رامهم در
  !عجب اریعیّ و دیهنرِ از صحبت

 
  دهنهکمی اقتهرف ههبا روبَ شیر
 !عجب همکاری میش، با را گرگ

  
  است رفته «کیوان» به مژگان ناوَکِ
 !عجب اریهرفتهگ را، رکهزی مرغ
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ل از حافظغز                             چه حاجت است    
 

 ت؟هه حاجت اسها چهه تماشهزیده را بهلوت گُهخ
 هست،به صحرا چه حاجت است؟دوست  چون کوی

 
 دای ها خهرا هست بو هبه حاجتی که ت ا!هجان
 که ما را چه حاجت است؟آخر دمی بپرس هک
 

 م هیهن! خدا را! بسوختهساه حُهادشهای پ
 ه حاجت است؟ هکه گدا را چ آخر سؤال کن

 
 ستهؤال نیههان سهاب حاجتیم و زبههارب

 ت؟ههرتِ کریم، تمنّا چه حاجت اسهدر ح
 
 ون ماستهد خهصّه نیست، گَرَت قصهحتاج قهم

 چون رَخت از آنِ توست، به یغما چه حاجت است؟
 
 ت هدوس منیرِ رِ هنماست، ضمیانهام جههج

 ا چه حاجت است؟ هاظهارِ احتیاج، خود آنج
 

 ی ههردمهلّاح بُهت مهنّهارِ مهه بهد کهآن ش
 گوهر چو دست داد، به دریا چه حاجت است؟

 
 تهو کار نیسهرا با تهه مهک روهای مدّعی! ب
 چه حاجت است؟ ه اعداءهرند، بهاحباب حاض

 
 ارهش یهخهببِ روحهو لهاشق گدا! چهای ع
 ا چه حاجت است؟هقاضهداندت وظیفه، تمی
 
 که هنر خود عیان شود  و ختم کنهت«! حافظ»

 ت؟هه حاجت اسهحاکا چهزاع و مهبا مدّعی ن
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 چه حاجت است
 

  ؟اجت استهریا  چه حاص را به ساحلِ دغوّ
  ؟ی دنیا چه حاجت استبه جیفه درویش را

 
   ؟ستهرتیهای شهه را، چه تمنّهتهرف ادهیاز 
  «ده را به تماشا  چه حاجت است؟گُزیخلوت»

 
 مان نیاز نیستهیهکهدِ حهنهه پهب داده راهدل
  ؟اجت استهه حها چهه آدِم دانهه را بهوانهدی
 

  !زاهدا گ،هرنهیهه و نهدعهن بساطِ خُهیهبرچ
 ؟استیر و کلیسا چه حاجت به دِ سرگشته را 

 
  ک دلیلِ راههدف و یهک ههاروان و یهک کهی

 ؟و هوی و دعوِی بیجا چه حاجت است این های
  
  !ان از تو  ای رقیبهههاِم جهمهار از من و تهی

  ؟ه دعوا چه حاجت استهزاع، بهاین ن حلِّدر 
 

  اج نیستهتیهحدح اهوَد، به قهجایی که خُم ب
  ؟ه حاجت استهار به مینا چشمِ یهدر پیشِ چ

 
  ؟ستایم چه صیغههت، تیمّهجا که آب هسآن
  ؟ه حاجت استها چست، متکّهار ههوی یهزان
 

  ایمدههرسی« وانهکی»که به  ینهلطفِ خدا بب
 ؟ا چه حاجت استهاضهقهاج و تهزارِ احتیهاب
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 پاالن کج
 

  استخراب و ساز، پاالنش کج  ،من
 شب این آواز، پاالنش کج استهام
 

   ست در آوای ِنیهزی نیهراز و رم
 ج استها همراز، پاالنش کهی راز
 
  اههههروانهمِ پهالهیا در عهویهگ

  رواز، پاالنش کج استهتِ پهفرص
 
  کاله ان از زورِ مستی، کجهارفهع

 محتسب از ناز، پاالنش کج است
 

  ی شطرنجِ ماههانِ صفحهیهدر م
 االنش کج استهاه تا سرباز، پش
 
  بیح و عصاهینک و نعلین و تسهع

 تهش کج اسهمنطق و اعجاز، پاالن
 

  کج ،دل کج است و سر کج است و روح
 ج استهش کهاالنهاز، پهم از آغهالَهع

 
  رون رفته استهدازه بیهمستی از ان

  ج استهش کهاالنهاز، پهاقیِ طنّهس
 

  تدر مداری دیگر اس« کیوان»ماه و 
 ش کج استهاز، پاالنهاین غزل هم ب
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 پرچم
 

  ر دهن واژه، مُهِر تکفیر استهوز بهنهه
  زویر استهه، گردِ تهینهنوز بر رخِ آیهه

 
  ومهج، در این بهزاید زِ رنهنج نهوز گههن

  بدِ ما، به دستِ تقدیر استهنوز خوب  و 
 

  به جای شیر، که خورشید روی پشتش بود
 مست، شمشیر است گیِهفِ زنههنوز در ک

 
  تهسازیها در اسارتِ تهی مربههوز گههن
  رفتارِ دیوِ تخدیر استهه، گهربهدای گهخ
 
  اهم مهرچه، پوزهنهر ندارد ههههلوع مِهط
  این پرده، مُهِر تحقیر است ه جای مِهر برهب

 
  مدهفهمیهس نهیچ کهرا ههوز دردِ مههن

  تهوز دلگیر اسهخلیج فارس، غروبش هن
 
  ها به هم آمیختچه جور زمان، رنگ رهاگ

  جیر استهتارِ بندِ زنهد اگر چه گرفهسپی
 

  م دهیم اگرههمن و تو دست به دستان ه
  رِ ما شیر استهرخ و شیههنوز قرمزِ ما س

 
  در آسمان با ماست« کیوان»که  به پای خیز!
 تهای دیر اسههود، لحظهه مقصهبرای نیل ب
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ز...ـبی عشق هرگ  
 

  رو کمان استهآن، ابمان زهم کقدّ
  گان استی رایش، مِهاز جامِ چشم

 
  است، جامی بنوشیمهتِ مها نوبهت
  ند نوبت، با دیگران استهک چهی

 
  تهد دستههی دادنهکمانر و هیهت

  ت کمان استدّهق جنبی،هدیر ار ب
 
  !ی عشق هرگزهار گفتم: بهد بهص
  م باز، حرفم همان استهروز ههام
 

  ستعشق، بی باده جامیدل خالی از 
  تهران اسهارِ گهور، بهسر خالی از ش

 
  تن روی پشتَهت به زین و زیپشتَ

  تهاهی چنان اسهگاهی چنین و گ
 

  تها همین اسهیهیاید، دنهزورت ب
 تهان اسهد، دنیا همهیایهزورت ن

 
  اند؟هق بمهد، عاشهوانهتی میهکِ

  ودای نان استهآنجا که سر در س
 
  ها راد، آیینههستنهکهرم شهیهگ
  تها، آبِ روان اسهی مههینههآی
 
  ازیهبقهی دل، در عشههروانههپ

  ان استهدر آسم« کیوان»د همانن
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غ...با  
 

  تهاس نشسته اریهبه ارِهانتظ در ل،هبلب
  تهاس تههنشس خاری یبوته پناهِ در گل،

 
  است گشته پوشسیه ،شمع عزای در شب

  تهاس نشسته یکنار ههشکستدل آیینه،
 

  انهآسم انِهچشم به ابر، خشکیده اشکِ
  تهاس نشسته غباری غنچه، هایگونه بر
 
  روهس پایِ پیشِ در و نرگس چشمِ پیشِ در
  است ههنشست اریهشک مینِهک در اد،صیّ
 
  یهههسحرگ خروسِ ده،هسپی زند سر تا

 است نشسته تاری شبِ منتظر، عمر یک
  

  قهعش رِشه ور،هشابهن هایاغهب کوچه در
 است نشسته خماری مست، جای گوشه هر
 

 اکهخ روی ادههافت ههفهعاط هایگلبرگ
  است ههنشست زاریههَ ایهج یاه،هس زاغِ
 

......................................................................  
...................................................................... 

 
......................................................................  

...................................................................... 
 
  اندردههک وشهرامهف زهره و اههم و «کیوان»

 است نشسته اریهقن زارهه س،هفهق یک در
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...ذشته استـگ  

  
  تهه اسهی، گذشتهم اگر ننشستهپای خُ در

  تهه اسهتهی، گذشهر زِ باده نبستهطرفی اگ
 

  اهم مههایهههر رَز بستهتهرِ دخهههِدل را به م
 تهه اسهتهذشهار زِ مستی گهایم و کههدیوان

  
  ایمههدمتِ میخانه بستهر به خهمهری کهعم

 تهه اسهتهذشهی گهپرستمان زِ بادهما جرم
 
  !رابهالی از شهیِ خهدگهاد زنهبهز مههرگهه
 تهزِ هستی گذشته اس دون آبهی بههاههم

 
  دهنهزاوار آتشَههه سههو عاشقان، ن« کیوان»

 تهکُشی چو شمع زِ پستی گذشته اسعاشق
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 گردش زمانه...
 

  تهده اسهج دیهسی رنهه، بهاز گردشِ زمان
  ی عُزلت گُزیده استوشههآن شاعری که گ

 
  دههنهلب کهت طهبّهکه محهآن رهابله بوَد ه

 تهده اسهدیهت نحبّهگِ مهری که رنهاز دلب
  
  ،اهت و صفهمیمیّ همِ صهدار چشهز مهرگهه

  !ی خود را بریده استری که دستههاز خنج
 
  وزنِ رحمت، رفو کندهه سهی کهرصتهو فهک

 ده استهای که دستِ جهالت دریردههآن پ
  
  دهکُنیاز مهان، بهذشتِ زمهه با گهروانهپ

 تاری که دورِ خویش به زحمت تنیده است
  

  ا بگو:ههاشهخفّ کهتن به تکهول مهاز ق
 تهر شب تاری، سپیده اسهای ههدر انته

 
  ت که افتد به دام، بازهیسهالنه نهاین عاق

  تهه بارها زِ کمندی رهیده اسهصیدی ک
 

  ر فلک زندهر بهه سهت کهر اسهباد و تکبّ
  امی رسیده استهقهم هی بههآنجا که ابل

 
  انهش سفلگهد پیهنکندراز می« وانهکی»

 دامت گزیده استهه نهتی که بارها بهدس
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...شب یلدا  

  
  یده استه! سعید به سینا رساحبدالنهص

  تها رسیده اسه ثریّ هب قانهاشهادِ عهفری
 
  تهکنی تیشه خورده اسوههاز، کهار بهانگ

 تهه اسا رسیدهیهاش به آن سِر دنکآوازه
 

  شیرین، به خواب خسرو و فرهاد رفته است
  ده استهال رسیهه لیهه، بهرهنهمجنونِ پا ب

 
  روی زِ کویری گذشته استهه رههرگشتهس

  تهده اسهای، به ساحلِ دریا رسیلب تشنه
 
  تهه خَرابات برده اسهار، ره بهمهر خُهیهپ
  شکیده لب، به ساغر و مینا رسیده استهخ
 
  !گو طبیبهت مهدوا و سالم ن ازهشِ مهپی
 ؟ه مداوا رسیده استهقی بهدردِ عاش یِهک
 
  رو هامِ تاری و شمعی، صبا! بهو ش« وانهکی»

 تهسیده اهبِ یلدا رسهشو هه را بگهپروان
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...هجران  
  

  رفتی، زِ رفتنت به لبم جان رسیده است
  جویی زِ خونِ دیده به دامان رسیده است

 
  دهرسم نمیهشامت به ماتهرِ عطوفهعط
  االتِ من، به حالتِ بحران رسیده استهح
 

  م استم جهنّهرایهو بهی تهبهشت، ب حتّا
  ، به پایان رسیده استچه بوددور از تو هر

 
  مهث گفت ناصحهچه عب -تهید عافیامّ-

  ؟تهبه درمان رسیده اس ،ردِ هجرِ یارکِی د
 

  ؟یهقهاز عاشهی آغت نقطههاسهدانی کج
  ه چیز به پایان رسیده استهّهم جا کههآن
 
  !نهازِ مهروِ نهو ای سهشق تهاعتبارِ عا هب

 رسیده است« کیوان»یک کودکِ یتیم به 
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 خوش به حالم...!
 

  ،تهاسهویهم گهخوش به حالم که زبان
  !م پیشِ شماستهم که دلهویهگها بهت

 
  ،فهممم، چه قَدَر میهوش به حالهخ
  !استیعت زیبهه اندازه طبهه چهک

 
  !دهبهنهجر و گوشم َکمَکی میهس

 !خوش به حالم که دلم سر به هواست
 
  ،انم دادندهه نشهه حالم کهوش بهخ

  !ی دوست در این شهر کجاستخانه
 
  ،راهت مهوخهگی آمههچّهادر از بهم

  !معناسته قَدَر بیهادت چهکه حس
 
                         ،خندموش به حالم که چنین میهخ
      !ور و نشاطی بر پاستهم شهدر دل 

                      
  تهدانم چیسیهده نمهکینه و عق

  تهه با مهر و وفاسهتهم آمیخهدل
 

                          !بینمه را میهمهم ههالهخوش به ح
      !درد و بالست الم و بیهنِ من  سهت

                       
........................................................... 

...........................................................  
 
    ردهیهگیهن مهی دلِ مهاههگاههگ

     !تهههاسیهرانهی ایهام قصّههغصّ
                       

  :این است« وانهکی»ی ههی غصّهمه
 !تهتنهاس ران،هش، ایهزِ دلهکه عزی
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 ...شـبخش
 

  تهز هسهیهار نهنجِ لبِ یهاز آنچه ک گفتم
  ز هستهار نیهرِغ گرفته! مهوشها: بهگفت
 
  رم حواله دادهه صبهب ..ار.هال یهتم: وصهگف

  تهیز هسهگفت: شبِ تار ن ..گفتم: سپیده.
 

  رای چیست؟هل بهرقیب...گفت: تحمّ گفتم:
  هست گفت: خس و خار نیز ..گفتم: بنفشه.

 
  زید لبهدان گَهه دنه. ب..وای بوسههگفتم: ه

  تهرِ دار نیز هسهگفت: س ..ال.هم: وصهگفت
 
  و گفتمشهچ« کیوان»امیدی اهأس و نهاز ی

  ز هستهشِ دلدار نیهت: بخشهخندید و گف
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نیست ...نیست  
  

  اری نیست، نیستهچ کهعذاران هیدیگرم با گل
  ری نیست، نیستر هوای هیچ یابعد از این در سَ

 
  امردهههراوان کهای فههدِ دلهیهی، صهوانهدر ج

  لِ شکاری نیست، نیستهاد را میهن صیّهدیگر ای
 
  ر جایی زندهری، سر به ههقِ پیهد عشهر بجنبهگ

  ستهاری نیست، نیهچ کهلِ هیهور نجنبد، پیر اه
 

  ری شدمهی پیمههعهط م خود بر هم زدم تاهچش
 ست هت، نیهان سازگاری نیسچند ،پیر را با عشق

  
  !ری ولیهیههرد در پهوانم کهدِ دل، تهصی ازههب

  دیگر این گردونِ دون را اعتباری نیست، نیست
 
  !یهزنم دَم زِ پاکی میهکه دای ی هحرفرهیر پُهپ

 اک بودن افتخاری نیست، نیستهپ ،در کهولت
 

  !یهنهکداری میهمودهم بر خههای که ما  را متّ 
  را مداری نیست، نیست« کیوان»می دانند خلق 
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 او که عاشق شدن را به من آموختبه روان پاک مادرم... 
 

 

...مادر  
 

 !فته است دلم باز در هوای تو نیستگ که
 تو نیست ه مبتالیبمیرد آن دل سنگی ک

 
  !؟ادرهم را هی مهزنشه صدا میهچرا همی

 ؟ر تپیدنِ قلبم همان صدای تو نیستمگ
 
  اههادرم! امهت مهاسهه زیبهمهها هنهترا
  تهسهالی تو نیای به قشنگیِ الیههتران
 

  تهسوهد، از کرامِت تهنِ فرزنهسعادتِ م
 ؟تهادتِ فرزند از دعای تو نیسهگر سعم

 
  ایدهدا ببخشها خهببخش کودکِ خود، ت

  ؟و نیستهمگر رضای خداوند در رضای ت
 
  ؟ددا دارهی خهلقتهگر خهه از بهشت، مهب

 ؟د، زیرِ پای تو نیستهشتِ خداونهبه مگر
 

  !«ام ز هستیِ توهستی»ای  تویی خدای من
 ؟تهسهمگر که خالقِ تو، مادرم! خدای تو نی

 
  ردهمیمیه؟ چون خدا نای تو، چرانمرده

 ؟ت مگر بقای تو نیستقای عشق و محبّب
 
  رو دادیهو آبهت« کیوان»ه هب ه کاینات،هب

 جز وفای تو نیسته حدیثِ عاطفه، حرفی ب
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...حدیث حسن   
 

  دهبِ کمال نگنجهحدیث حُسن تو در قال
  ی شبِ هجرت، در این مقال نگنجدمقوله

 
  وریههای خلق و صبرنگی فلک و طعنهدو

  دهال نگنجهی وصست که در لحظهروایتی
 

  شم مستِ تو، محرابِ عاشقانِ جمالَتدو چ
  دهنجگهی سفال نشرابِ چشمِ تو، در کوزه

 
  تهی زِ حقیقهالوتهنانت، تهتِ سخهصداق
 دهجهی زالل نگنو، در واژههای روِح تهصف
 

  تهی وصلههرانها کهرواز تهپرِ شکسته و پ
  دهجهگنهال نهست که در عالمِ خیحکایتی

 
  «کیوان»دارِ گردشِ هرحِ مهبسته و ش زبانِ

 جدهگنهانِ الل نهر، در زبهبیانِ خوابِ سح
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امـیـخ  
 

  رددهگت آب میهالهرت، از خجهادب در پیشِ شع
  گردداب میهر نهو، شعهتِ تهات در دسهیّهاضهری
 
  ی با هم، ریاضی و رباعی راهختهیهوش آمهه خهچ

  گرددیهراب مهسان، از آن سیهی انکه روحِ تشنه
 
  ی دستتههه بازیچهمهرخ بازیگر، ههان و چهههج
 رددهگاب میهای اسبوزههت، کهرفهوِه حهرای کهب

 
  زِ استداللِ تو، گم کرده دست و پای خود، منطق

  گرددک گرداب میهر گردِ یهی، بهبه ماننِد خس
 
  داندوب میهت خهیداهفهمد، خیهر نمهر گجّهتح
  گرددیهراب مهحهی موشههت، گهگاههلث در نمثّ
 

  نزاده است و نخواهد زاد گیتی چون تو فرزندی
 گرددواب میهر در خهدگ امییّهجهان، دنبالِ خ

 
  تهویمهت و فرمانِ تقهاب و دقّهبا حستو گویی 

 گرددتاب میورشیدِ عالمهن خهجهان، بر گردِ ای
  

  اهجالند و در اینهبامت دیگران در ماه میهبه ن
  گرددتاب مییهس بهسَت، عَههنوز از بردنِ نام

 
  !ات تا صبحدم، خیّامرسد آوازهمی« کیوان»به 
 دردهگیهتاب مههنگام، نامت زینتِ مهاهبهش
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قـبه نام عش   
 

  رددهگوج، دریا برکه و مرداب میهدونِ مهب
  گرددم نایاب میهقطره ه اشق، حتّهبدونِ ع

 
  مویی نیست بدونِ عشق، روی چشم بیش از خطِّ

 رددهگیهی محراب مامِ عشق، ابرو گوشههه نهب
 

  به شیرینیرود آرد هسر ف ،به ناِم عشق، خسرو
  رددهگهتاب میهبِ مهیسو، شهرُخ دلدار در گ

 
  ها خون و نرگس مستها لعل و دلعشق، لب به نام

  گرددیهاب مهی چشمی، شرابِ نه در شیشههنگ
 
 ددهنهخها طفلی نمیوارههههشق، در گهدونِ عهب

  گرددخواب میر بیهق، مادر تا سحهشهامِ عهبه ن
 
  گویدوزی نمیهجانس ق، شاعر شعرِهشهدونِ عهب
  رددههگالت آب میهش از خجهق، آتهدونِ عشهب

 
  دهخوانر نمیهشق، بلبل یک غزل از بَهبدونِ ع

  رددهگتاب میا بوی گلی بیهق، بهامِ عشهه نهب
 

  رساند، عشقمی« کیوان»جُل را به یتیمی آسمان
 رددهگتاب میدِ عالمهیههای، خورشهبار و ذرّهغ
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اي داردهانداز  
 

  ای دارددازهههم انهاز هه! نمهنهیهازنهار نهگهن
 ای دارددازههم انهاز ههّنهیِ طهاقهراب از سهش
 
  سترزیهی و مدیوانگی را حدّ ای،وانههر دیهاگ
 ای دارددازههم انهرواز هههپ ای،ههروانههر پهاگ
 
  ؟فهمنداالتِ شاهین را نمیهرا حهرها چهوتهکب
  ای دارددازههم انهورِ باز ههش، در حههایهمهن

 
  حر استالسِّات تا باطلمحدوده اگر جادوگری،

 ای دارددازههم انهجاز ههاع ری،هغمبهیهر پهاگ
 

  :ودم گفتمهدم، با خهشنی« وانهکی»جِز کالمِ مو
  ای داردن، ایجاز هم اندازههسخههوتهه در کهک
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تی دارد!چه لذ    

  

 !تی داردذّه لهید و عشق به جانان، چام
 !تی داردلذّ  گذشتن از سر و از جان، چه

 
  دوار به الطافِ یار و صبِح وصالهامی

  !تی داردلِ شبِ هجران، چه لذّتحمّ
 

  در انتظار نشستن، به خویش پیچیدن
  تی دارد!به شوق دیدن جانان، چه لذّ

 
  ،های خیالزِ کوچه به یادِ عهدِ جوانی

  دارد!ی هتعبور در شبِ باران، چه لذّ
 

  صوح، زِ مِیی نَ پس از شکستِن یک توبه
  !تی داردذّهحهور در صفِ مستان، چه ل

 
  برای خسته زِ راهی، به طولِ عمرِ دراز

  !تی داردذّهی پایان، چه لودِ نقطههوج
 

  هورِ یارِ قدیمهس و حهوهِ محفلِ انهشک
 !دتی دار، چه لذّ«کیوان»دو بیت شعر ِز 
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که
تر

 و   
 رتب

...مرگ قو  
  

 ردها بمیهکه چون قوی زیب شنیدم
 !ردهمیها بهده زاد و فریبهبنهریهف
 

 وجیهه مهشبِ مرگ، تنها نشیند ب
 ردها بمیهنههای دور،تههوشهرَوَد گ

 
 در آن گوشه، چندان غزل خواَند آن شب

 رد هیهمها بههه خود، در میان غزلهک
 

 ند کین مرغ شیدا هر آنههی بهگروه
 ردهمیها بهجهرد، آنها عاشقی کهکج
 

 د هابهتهم، آنجا شهشب مرگ از بی
 ردهود تا بمیهکه از مرگ، غافل ش

 
 من این نکته، گیرم که باور نکردم

 ویی به صحرا بمیردهه قهندیدم ک
 
 د ههرآمهو روزی ز آغوش دریا بهچ

 ردهیهمهشبی هم در آغوش دریا ب
 

 ن!هتو دریای من بودی آغوش وا ک
 ن قوی زیبا بمیردهکه می خواهد ای

 «مهدی حمیدی شیرازی»شعر از 
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 ...مرگ قو
 
  ردهمیهوی زیبا بهق نا شد اگرهب

 ؟ای دور، تنها بمیردوشههچرا گ
 

  مگر فرق دارد که قویی به خشکی
  ؟ردها بمیهوی دریها در فراسهو ی
 
 هرِ داغی،هیا ظ انگیزروبی دلهغ

  ردهها بمییا نیمه شب سحرگاه
 

  زِ خاطر فراموش گردد به زودی
  دگاه، هرجا بمیربه هر شکل، هر

 
 ویانبکوشد نمیرد در افکارِ قُ

 ر دوست دارد فریبا بمیردهاگ
  

  وهکهبه پندار و گفتار و کردارِ نی
 د خودش را، بمیردرسانَ« کیوان»به 
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انهـمیخ  

  
  لرزده میهدیوارِ این میخان به چشم من، در و

 !رزدهلم چرا در دستم این پیمانه میهداننمی
 

  یک دنیا سخن دارد ازهب، بهنگاهِ ساقی امش
 رزد!ههلیهه مهدانم چرا باز این دلِ دیواننمی
 

 یهدانی عشقی، نمیههت با شعلهنسوزد تا دل
 لرزده میها سحرگاهان، تن پروانهب تهچرا ش

 
........................................................................... 

........................................................................... 
 

 ؟!داشتصدا می ،شکستن همشد راستی گر دل چه می
 رزدهلیهه مهانهه از آن، خهی را کهکن صدایم هسّهمج
 
  :گویمن نیز میهی مهی، ولهگهی: هر دلِ سنهو گفتهت
 لرزدی مستانه میعرهههک از نهلهو ف«  وانهکی»ه هک
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   شعري بخوان

 

  وان زدهرایی بزن که پا بر کون و مکان ت
   وان زدهان تهجامی بده که با آن، قیدِ زم

 
  رنگی، مطرب! دلم گرفته استاز این همه دو

  ش به جان توان زدهن که با آن، آتسازی بز
 

  ظهافهه قولِ حهشاعر! ب وَدهجای درنگ نَب
 » شعری بخوان که با آن، رطلِ گران توان زد 

 
  !واهد ای دوستهوصالت، پرواز خ رهِ دل در

  وان زدهان تهیدِ جههارادت، ق رِهجان از س
 
  ندهیهبها نهطهشمانِ شوخِ دلدار، از ما خهچ

  و نشان توان زد طّ هاب، خهعی در این ببا مدّ
 

  !ره مانده است، ساقی« کیوان»ا به یک جام ت
 ان توان زدهر جَنها بهگر، پهدو جامِ دی ،با یک

 

 وان زد   هاز آن تهر سهراهی بزن که آهی ب

 ه با آن رطل گران توان زدشعری بخوان ک

 «حافظ»         
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رـتب يهاجلوه  
 

 وزدهسارِ سحری، جانِ مرا میهتظهان
  وزدهسیاقِ سفری، جانِ مرا میهتهاش
 

 نگرد چشمانیمات و مبهوت به من می
  وزدهستری، جاِن مرا می همِچش هِنگ
 

  خوانیی من میدردم این نیست که از چهره
  وزدههسرا میههانِ مهری، جهای دگهدرده

 
  دانی چیسته تو؟! چون عشق نمیچه بگویم ب 
  وزدهسرا میهانِ مههه شَرَری، جهه چگونهک 

 
  ی شمعه و شعلههسوختی دلههروانهنِ پهت
  وزدهسگری، جانِ مرا میهج زِّههو جِ زّههجِ
 

  ست پر از صحبت و عمری کوتاهسینه، کوهی
 وزدهسرا میههانِ مهتِ مختصری، جهرصهف
 

  ه روی دلِ منهت بههای تنِ سرو اسزخم
 وزدهسرا میهانِ مههبری، جههای تهجلو

  
  ت چمنهرد و به تاراِج خزان رفبان مُباغ
  وزدهسثمری، جانِ مرا میشِ بیهوشهک

 
  ینی و سگیهاد و کمهّدانه و دامی و صی

  وزدهسرا میهخبری، جانِ مکِ بیهمرغ
 

  ستریکاروان بار سفر بسته و در خواب، کَ
 سوزدرا میری، جانِ منِ کَهیهنگهخوابِ س

  
  رفته است« کیوان»اق، به شّ ههای دلِ عناله
  وزدهههسرا میهانِ مهری، جهاثیهی بناله
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 جغرافیاي گنج
  

  دهرسه ویرانه میهجغرافیای گنج، ب
  رسدنام و نشانِ عشق، به دیوانه می

 
  ایداریِ چاِه حسادت است؛هپاداشِ پ

  رسدتِ شاهانه میوسف اگر، به عزّهی
 
  وران سختِ هِجر، صبوری نموده استد

  دهرسیهه وصلتِ جانانه مهگر بلبلی ب
 

  تهاره اسهپارههتاوانِ سوزشِ جگری پ
  رسدوتِ پروانه میهبه خل ر همعی اگش
 

  د،هاش دهی: ساغری از بادهاندفرموده
  رسدخانه میهکه تا درِ می هر عاشقی

 
  انهقهساقی عنایتی بکند گر به عاش

  رسدی مستانه میها، به نعرههاین نال
 

  های شب، هزار خماری کشیده استشب
 رسدیهاگر، به ساغر و پیمانه م« کیوان»
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 ...خطبه
 

             دهاشهفر بهم سهوسهنکند م
 خبر باشدبیساربان، خواب و 

 
  دهههآییهازه مهارانِ تهبوی ب

 دهاشهد بوی چشمِ تر بهنهنک
  

  دهشها شنیده نهسخنی از وف
  دهاشهند گوشِ خلق، کر بهنک
 

  لهرِ عقهرابهق در بهنکند عش
  دههاشهر بها درازتهدست از پ

 
  اسهسهاحلمرو هد در قهکنهن
  دههتر باشداغ ،اسه از آشهک

 
  دهتهرو افهنکند پرده چون ف

 دهانِ زر باشهان، داستهداست
 

  های قشنگکاسهزیر این نیم
 دهباشی دگر ههند کاسهکهن
  

  دهلفروشِ ما، نکنهترِ گهدخ
 دههاشهارِ التِ سرِ گذر بههی
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  لهلبههی گل و بهد قصّهنکن
 دهاشهتر از کمر بهمه پایین

  
  دادیهنکند آن که درسِ دین م

 اشدهر بهبهخاک بیهاز خدا، پ
  

  این زمین، روی شاخِ گاوی بود
 دهاشهد روی گوشِ خر بهنکن
 
 گوششهمچو دروازه بود، یک  
 دهاشهد دیگریش، در بهکنهن

  
  ی آبطرهههای قنکند خطبه

  دهاشهاثر بدر دلِ سنگ، بی
 
  ههنههای آییفتههد گهنهنک

  دهر باشهتانش بزرگهاز ده
 

  ایستادن چو سرو در این باغ
  دهاشهر بهنکند پاسخش تب

 
  رِخ روز شودهند نان به نهنک

 خطر باشدچامه، کبریتِ بی
  

  در آسمانِ شب« کیوان»نور 
  دهاشهثمر بنکند پوچ و بی
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 ایران من 
 

 

  دهر باشهم، عمری اگهکناین خاک، ایران می
 دهاشهری اگر بهمهکنم، عمافات، جبران می

 
  ازمهنا سهو بههارِ دگر، از نهانه را بهخههیهم
 کنم، عمری اگر باشدان میهدمت به مستهخ
 

 نا کردندهی بهاخهک انهردمهامهبا زور و زَر، ن
  اشدهر بهری اگهمهکنم، عآن کاخ، ویران می

 
  واب دگر دیده استهن اگر، بارِ دگر، خهمهدش
  ر باشدهری اگهکنم، عمان میهوابش پریشهخ
 
  م راهایههوللّهکِ سههتکههود و تهوج لِّهک

  دهاشهری اگر بهم، عمهنهکیهقربانِ ایران م
 
  اشدهاودان بهراز و جهرفهند و سهربلها سهت
 ری اگر باشدهکنم، عمر و جان میهرکِ سهت
 
 را هاسهفهج قهسته در کنهن خالهن بلبهای

 کنم، عمری اگر باشدخوان میزلهمست و غ
 
 ورابهام نیشهی خیّههانههخهمهت خهمها ههب
 دهر باشهری اگهنم، عمهکان میهزرگهاد بهی
 
 مهخههاریهردان تههک و با آرش و مها بابهب
 دهاشهکنم، عمری اگر بان میدید پیمههجهت

 
  رانههزیِ ایههبهسرهی و سههادانهدر راهِ آب

 باشدری اگر هکنم، عممی« کیوان»کاری چو 
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 شوق سحر
    

  ر نباشدهلِ سفهن را، میهداده در وطهدل
 کردگان به شب را، شوقِ سحر نباشدخو
 

  دنی نیستهر را، شوقِ پریپَمرغِ شکسته
  ذر نباشدهرا، راهِ گذر هگهده رههانهمدر
 
  رو نترسدها، از آبهو پ سر یهون بهجنهم

  دهد را، ترس از تبر نباشسروِ شکسته قَ
 

  ر نداردهطهرابات، بیم از خخوابیده در خَ
  ر نباشدهی دگهگهی، رنهیاههباالتر از س

 
  بگذشته از سر و جان، چشِم کمک ندارد

  ر نباشدبنهاده جان به کف را، سودای سَ
 
  ر نباشدهوشِ کهی در گهامهاد را، پیهفری
 ده، کم از شکر نباش«کیوان»دِ کالمِ هشه
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 باغبان
  

  تهل کرده اسرما تحمّههای شب، سباغبان، شب
  تهرده اسهل کهان، گهماغهتِ آرزوی بها درخهت

 
 تهده اسهاریهب بهولِ زمستان روز و شابر، در ط

  تهل کرده اسهمِ بلبهدیهه را تقهاران، غنچهتا به
 
  انهبهاب و داسِ باغهتمهعال دِهیهتِ خورشهمّهه

 تان را پُر از نسرین و سنبل کرده استهباغ و بس
 
  دهانت دادههرامهری غَهعم ،نههایش در زمیهبچّ

  تهرده اسهاول کهنهی تهسیبت ار مادری در جنّ
 
  اهم« وانهکی»ی ههنهی در پههلهروید گر نمیهگ

 تهرده اسهل کهافهیا ابری تغ تهی نیسهانهباغب
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...شدچه می  
  

 !دهشاری نمیهچ کهشد، اگر هیچه می
  !دهشمیهاری نهگهرِ نهیهی اسهاههگهن

 
 دندهریهآفمیهد که دل را نهشه میهچ
  !دهشب جاری نمیهق در قلهشها عهو ی
 

 !رفتمیهغما نهها به یشد که دلچه می
  !دهشکاری نمیهنِ شهیهی در کمهسهک

 
  ،تانهماعِ گلسهتهه می شد که در اجهچ

 !می شدهشماری نرهس ،ای گلهعلف ج
 

  ،ق در این باغهای شقایهشد به جچه می
  !دهشمیهاری نهیهآب ،رزههانِ ههاههیهگ
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 ود در باغ،هبی نمیهرامهد حهشه میهچ
 !شدرحم یاری نمییهنِ بهیهچهلهه گهب

 
 ودهباد و دامی نمیشد که صیّیهه مهچ
  !شدمیهاری نهنهاهِ قهگهایهس، جهفهق

 
  ،انهتهبِ درخهرای فریههد بهشه میهچ
 !شداری نمیهههش بهوایهه ،انهستهزم

 
  یِ کوچک ماهاههمههد سیهشیهه مهچ
 !دهشمیهاری نهبهویهار در جهتهرفههگ

 
 ،شدها باز میخانههد که میهشیهه مهچ
  !شدگساری نمییهنِ مِهمهس دشهسَعَ

 
 !یهید دستهچشد که سیبی نمیچه می

 دهشیهمهیاری نهبی بدههایهوس، مهه
  
 کرد آدم یهکر مهمی فهشد کیهه مهچ

  !شداری نمیهرمسهن شهابِ ایهبهو اس
 

  ؛دهشکستنر میهادان، اگهگِ نهسرِ سن
 دههشیهمهاری نهمِ کهه، زخهنهدلِ آیِ

  
  روینهید و پهو ناه« کیوان»دروغ است 

 شدیهمهاری نهواست، کهخنمی اگر دل
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 پیشت بماند

  
  !دهمانهت بهشَهیهلوک و زارم، پهمف

 !دههانهمهت بهشههیهزارم، پهزار و ن
 

  ،د را منهی شب، خورشیمههدر نی
 !دهانهمهت بهشهیههظارم، پهتهدر ان

 
  ،مهه پایهبسته است دستم، بشکست

 !دهانهت بمهخسته است یارم، پیش
 

  ،دهیهویهزی نگهیهد، چهدر را ببندی
 !دهانههمههت بهشهیهپ ارم،هاز روزگ

 
  وانهد، اوضاِع دیهیهرسهپهن مهم از
 !اندهشت بمهارم، پیهسهرمهن شهم

 
  ترسم از شبم، میهویهگهت بهراح

 !دهانهمهشت بهارم! پیهنهن کهبنشی
 
  تِ آن درهست آنجا، در پشویهدی

  !دههمانهت بههشهیهآورده دارَم، پ
 

  «کیوان»به  ن پس، حتّادیگر از ای
  !اندهمهت بهشهیهدارم، پهان نهمهای
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فشان آتش  
 

 دهانم دادههانهی در بیهقهشورِ عش
 دهانم دادههانههرِ زبههیِ زیههاهههش
 

  رَمن کَهای قِّهتحهودم مسهن نبهم 
  دههانم دادهههوانههت دِّهش از حهیهب

 
  دهانم کردههه کامهر بههآب از کوث

  دههانم دادهههانهههامِ جهج اده ازهب
 

  اندجسم من با  مِی طهارت کرده
  دههانم دادههوانهور و جهشرهروحِ پ

 
  موَهواران شَهخیهدِ مهنهمهتا ارادت

  دهانم دادههرانهلِ گهها رطهاده بههب
 
  تهسهاتِ اَلهرابهانم در خَهمهها بهت
 اندمانم دادهههُ الهِّهی، وجهمِ مِّهخُ
 
  درهمی دربهز یتیهودم جهبهن نهم
 دهانم دادههکانها و مهت، جهزلهنهم
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  رهار و اسیهرفتهودم گهکی بهرغهم
 دهانم دادههانهوی آسمهر به سهسَ
 
  رهعهرِ شهههرازِ شهینم بر فها نشهت
 دههانم دادههر از واژگانههال و پههب
  
  دهاندهههیِ من دیهانهیشهاه در پهم
 دهاندهانم داهشهفشهای دل، آتهج
  
  اندم، آن دادههداشتهپنر چه میهه
  اندمانم دادههنداری، ههر چه پهه

 
  اندیدههاری به من بخشهی مهرههمُ

  دهانم دادههشانهروزی نههیهزِ پهرم
 

  اتهی زکهرات و نِهنِی نبات و نِی ب
  دهانداده مهانهاک، جهمرده بودم پ

 
  لهی دلیهراد و بهبی سلوک و بی م

 دهانم دادههانهقهوی عاشهک ههره ب
  
  م کسیهد چشهد از حسهرکهتا نَهت

  اندم دادهههانهههن ی!هارا نِهکههآش
 

  رسدمی« کیوان»ویم زِ هگآنچه می
  دهانم دادهههانهر دهههواژه واژه، ب
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 شهادت پروانه
  

  دهانردههردم آزاده کهخون، روزگارِ م
 دهانآتش، به جانِ عاشقِ دلداده کرده

  
  اندر نهادههنبهتندیسِ خُدعه، بر سرِ م

  دهانردههاده کهاق، خرقه در گروِ بعشّ
 

  دهناتهرام محبّهمستان که سالکانِ م
 دهاناده کردهخاکِ سبوی، تربتِ سجّ 

 
  ق را،های عشهدر حیرتم، ورود به دری

  د!هانیک نگاه، چرا ساده کردهدر حدّ 
 

  انهقهاشبعد از شبِ شهادتِ پروانه، ع
 دهانخود را برای سوختن، آماده کرده
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 اگر بگذارند... 
  دهگذارنهر بهت، اگهداسهشبِ یل ،شبهاز امهب
  دهگذارنهر بهت، اگهاسهپرهده بهیکهر مزم دهب

 
 رونهیهد بهتی آمهدوس رِب هم زِ دههتسهحهم
  ت، اگر بگذارندهجاسهنهم ایهرع ههمِ شهاکهح
 

                            سرِ عقل آمده است مهس هه! عسچشم بد دور
     ذارندهر بگهت، اگهاسههبهاغر و صهمست از س

                        
  دد فرمایدهق مهر عشهطان کر! اگهیهوشِ شهگ
  گذارندهر بهت، اگههاسهلیِ مهلچههتِ چهوبههن

 
                            فلکورخهن چهردشِ ایهر گهاشد اگهتی بهوبهن
              دهگذارنهر بهت، اگهناسهیهردشِ مهتِ گهوبههن

               
  یدهفایی که به فرهاد رسهرحِ جهون شهستهیهب

 ر بگذارندهت، اگهاسهکیهم و بهکیهت بدَهگویَ
 

                            ده استهاوز شهجهاق، تهّمِ دلِ عشهریهه حهب 
 یداست، اگر بگذارندهه پهعهاجهن فهقِ ایهمهع
                            

  ردهگیرکه، دلش میهبب نیست که در بِهبی س
 دهاگر بگذارن است،هی دریتههایسهره، شهطهق
  
                            اههلهان گهزِ زبسم ههویهنهد بهشیهاش مهک

      دهگذارنهر بهت، اگهرِ تماشاسهههن بهمهکه چ
                       

  قلها عهگوید بهوَ بست بیاید هیهر نهفهک نهی
 واست، اگر بگذارندهبِ فتهاحهم صهق ههشهع
  

                            شهایههستیهختی و سهی سی، با همههزندگ
    دهذارنهر بگهت، اگهباسهب و زیهم جالهاز ههب

                         
  برسیم« کیوان»ه هم و بهییآتا که از خود به در

 دـارنذهگهر بهت، اگهاالسهمِ بهالهان عهدمهقص
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...ایدـش  
 
  !ایدهش ای از همگان دین و دل، از ما...ردههبُ

  !دهایهش ها...هاده و تنههران بها دگهای بزده
 

  دهایهش سیحا...هو مهلِ تههعهردیفِ لبِ لهم
 ایدش ...یهاهدِ بهت، یهشمهارِ دو چهند کهنک

  
 ،دهایش ...اهابِ فریبهتهم اردههبِ چههدر ش
  دهایش ...االهرد، پیشِ تو بود را ببتِ خهدس
 
  -فردا شاید  -،  -امروز نه  -هایت همه وعده 
 - حاال شاید -و  -تا ببینم که چه پیش آید - 
  
  شاید، ...اامّ  ردی دلمهو بهم که تهفتهن نگهم

  دهایهش ...ی و ایماهانی پنهوههه عشهآن هم
 
  دهایهش ...باههردی، رُِخ زیو نکهارتِ دل، تهغ

 دهایهش ...هالرگسِ شهیی، نهو نهرهزنِ دل ت
 

  دهایش ...ناهامتِ رعهی، قهیهار نِهکهتو گنه 
  دهشای ...داهدِل شین ه، ایامیمن خطا کار نِ

 
  دههایهش ...االهم بهالهیی، عههار نِهو بدهکهت
 دههایهش ...اهیهردِم دنهیی، متار نِهرفهو گهت
  

  ،دهایها... شهتارم و آیهرفهر، گهجهم ههدر غ
 دهایهش ...ساغر و مینا ی!اد رسهریهت فههس

  
  دههایههش ...اهلّ اِ م، وهداریهو نری از تهبههخ
  دههایهش ...اریّهو ث« کیوان»ه هکوه بکنم شهن
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ودـشمی  
 

   ودهار بهشود بلبل به جای سمی
  ودهار بهجای خ ،بوتهشود گلمی
 

  یاتهن روزِ حهریهود تا آخهشمی
  ودههار بهارِ یهتظهم در انهاز ههب

 
  هانههیهوبهمِ چهالهشود در عمی
  وبِ دار بودهای چهمجنون، ج بیدِ
 
  بیهد روی لهخند شهود لبهشیهم

  ودهوار بهاری روی یک دیهعهیا ش
 

  ،مارهد چشمانِ خهاننهود مهشمی
  مار بودهید و خود بیهزندگی بخش

 
  تیهزد و منّهچ مهیهشود بی هیهم

 ودهوار بهخرده را غمهخاطری افس
 

  ت شبهها رفمانها آسهشود تمی
  ودهدار بهیهران بهتهبا اخ تا سحر

 
  ،رهد اگهیآمیهتت نهاری از دسهک
  ودههآزار بر بیهمهشود یک عیهم
 
  شودرایط میهن شهاِم ایهمها تهب

 ودهب ارهرشها، سهت، از وفاز محبّ
 

  شوددر مداری می« کیوان»همچو 
 ودهکرار بهان تهاهِ زمهگذرههدر گ
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 ...ادهـتحریم ب
 

  بودها نهای مهدر کوی دوست، جز اثِر پ
  ودهبهای ما نجز وصلِ روی دوست، تمنّ

 
  ایمههعمری میان مسجد و میخانه گشت

  ودهبها نهجز کوی یار، جای دگر جای م
 

  ایههوسهدِ بهیاده به امّجان را به کف نه
  ودهبها نهای مهافسوس! پاسخی به تقاض

 
  انهقهاشهراِن عهتحریِم باده در شبِ هج

  ودهبها نهوای مهخوریم! به فتسوگند می
 

  عاشقان، ولی رهل و پبا آن که سوخت با
  !ودهلِ شمع هم امهای ما نبهدر حکمِ قت
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 کاش...
 

  !از نبودهم از آغهلهن، ظهیهش در روی زماهک
  ودهبهراز ن رهده و پُهیهیچهه پهزندگی، این هم

 
  یهسهرد کهکمیهن و زنجیر نهصحبت از بست
  !ودهبهرواز نهتِ پهعهس، وسهفهق کاش در حدِّ

 
  !دهدنهیهرسهترواز نمیهاش زِ پها کههههوجهج

  ودهبهاز نهبهههی و شهرقهرُقِ قِهان در قُهمهآس
 
  گذرگاه نداشت ستانِ هه مهار بهب کهسهتهمح

  !ودهبهاز نهر بهای دگهها جدههکهکاش جز می
 

  ،ات شکستهوهای خَرابهی که سبهکاش دست
  !ودهبهاز نهوسهبهوزِ سههرسهگهل از آِه جهافهغ
 

  وب و بدِ زاغ و زََغن نیست، ولیصحبت از خ
 !ودهبهآواز نمهاش هههی کهنهغَی با  زَهلهبهلهب

 
  !ری را، هرگزت پهخوهسیهمهای کاش نشعله

  ودهبهاز ننّهر و طهبهن دلهیهنهاز ازل، شمع چ
 
  ودهبهار نهتهرفهار، گهی خرهههبهنههاغ در چهب
  !کِ نیکان، سخن از ناز نبودهلهسهدر ماش هک
 

  !رخیدهچیهری مهبه مدارِ دگ« کیوان» کاش
 !ودهبهاز نهّمهمزه و غهی ما غکاش در چرخه
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 ... رودـیادت ن
 

 رودههههادت نهههار، یهادگهههی از ارزشِ
  رودهادت نههر! یاهههرود زِ یهههادت نههی

 
  یردهگیهی مهدگهت زِ زنهه دلهی کهتهوق

  ادت نرودهه، یذارههعلهههی گهاقههاز س
 
  ون استهگهات گلب گر زِ شراب، گونههش

 رودهادت نهار، یهمهدمِ خُههحههبههاز صُ
 
  بینینی میهمهی در چهلهه گهک یهتهوق

 رودهادت نهار، یههشِ خهیههوزشِ نهاز س
 

  یهانهمهسهدرتِ جههرور و قههدر اوجِ غ
 رود هدت ناهوار، یهخرهیههودکِ شههاز ک
 
 اش هویش وابسته مبهالِ خهن قدر به مهای
  رودههادت نههار، یههردیِ روزگههامهههن
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  کرده است فلکها نهوف یچ کسیها ههب
  رودهادت نهکار، یهابِهی نههحبهن قهای
 

  تهخ زده اسهد در دلت یهیهآنجا که ام
  رودهادت نهههار، یهههههدنِ بهههاز آم

 
  ک استهرت تاریهوقتی که جهان در نظ

 رود هدت نار، یاهامِ تهههنِ شههتههاز رف
 

  ن کوتاه استههر وقت که دستت از زمی
  رودهادت نههار، یههردگهههِ کههاز درگ

 
  ردیهد مهییاهت بهرار اسهیک روز ق

  رودهههادت نههههوار، یهههدنِ سهاز آم
 
  ،یهستها ههت مت:هگویهرود بههادم نهی

 رود ههادت نههنار، یهه و از کهوسههاز ب
 
  رود:هادت نهعار، یهو همین شُ« کیوان»
  رود!ههادت نههی ار،ههرود زِ یهادت نهی
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 ... قـاز عشـس
 

  شودیهگ مهآهنق، بدهازِ عشهوقتی که س
  ودهشیهنگ مهچالانه، دوهقههای عاشتهنُ

 
  انهن دوستهوَد بیهبهی نهتن نیّهسهر حُهگ

  ودهشگ میهنهدَل و جهنجوای عاشقان، جَ
 
  ردههبیهمهایی نهراب راه به جهر، شهگهدی
  شودرنگ میاطفه کمهوطِ عهطهی خهتهوق
 

  تهسهه نیهانهادقهدلیِ صهمهجایی برای ه
  ودهشیهگ مهرنهه، نیاسِ رابطهتی اسهوق
 
  تهسهو ههفایی که در تهگاه، با تماِم صگه

  ودهشیهنگ مهکنم که دلت ساحساس می
 

  ودهشیهو مهن محهد از دلِ مهیهی امهگاه
 ودهشیهنگ مهدا تهرای خهی دلم بهاههگ

 
  !ظاره کنهن« کیوان»ی ینههغم را درون س 

 شودیهگ مهش رنهای اگر چه، رُخَادههبا ب
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 ...لوعـط
 
  شودیهمهنا نهر و میهاغهدونِ سههلس، بهمج
  ودهشیهمهال نهههارضِ شهدونِ عهستی، بهم

 
  ربار بیش نیستهر، بدونِ عشق تو سهن سَهای
  ودهشیهمها نهو دریهت رِههدونِ مِهن دل، بهای
 
  ،رهگهود مها شههو دریهاب تهحهارشِ سها بهب
  ودهشیهمهن اهلّو اِه...ههبرکایههمهنن دلههای
 
  لهه گهاغ، ورنهوَد بهو بهی تدههنهژواک خهپ
  شودمیهی، وا نهکنهده وا نهنههب به خها لهت

 
  ست، تماشای یک طلوعهش نیهیک لحظه بی

  ودهشیهمها نهنهعهو مهآن لحظه، بی ورودِ ت
 

  یهه دوانده است در دلهوقتی که عشق، ریش
  شودیهمهداوا نهظار، مههتهر و انههبهها صهب

 
  نهتهوخهه سهقِ پروانهمِ عاشهبا شعله، جس

  ودهشیها نمهمهت عُظهبهیهبدتر از این، مص
 
  تن از سخنهسهب بهنِ دل و لهتهش گرفهآت
  شودیها نمهجهیهعِ بهوقّهن تهو ای« وانهکی»
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 نمی شود 
 

  شودی زمزم نمیار، چشمههسهر چشمه
 شودم نمیکی جَ هام، یهزار جهد ههاز ص

  
  دهیهتِ بهالیم، درخهلرزد از نسیمِ میم

 ودهشمیهم نههی خهاد، سرِو سهباز تند
 
 وی گر هزار سال،هم شهلهاص بحِر عوّهغ
  ودهشیهم نملّهته از هزار، مسهکهک نهی
 
  شیدهگی چِهوانهتِ دیای که لذّههوانهدی

  ودههشیهنمدرسه آدم هد هزار مهدر ص
 

  تهسهیهفرزانه را به کوی خرابات، راه ن
  شودیهنمدم ههرگز رقیب، مونس و هم

 
  خاکِ میکده خوردند عاشقان ،صد سال

  ودهشیهحرم نمهده، یاور و مهرسیهر نُو
 
  دهد دوا کنهوانهتهی بههوازشهد نهایهش
 شودنمیرهم هر، عالج به مهگهمِ جهزخ

  
 گُشا کانِ لعل راهن، بِهام کهش تمهبخش

  شودیهنمم هب کهالوتِ لهبا بوسه، از ح
 

  کنمیهاک مهِم دل پهبا شوقِ دیدنت، غ
  ودهشیهمهم نهغ و زندگانیِ پُر« کیوان»
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 سرو خرامان
 

  ودهشمیهان نهتهلِ دسهبههرگز کالغ، بل
  ودهشیهمهزاران نهوتِ هَهد، صهآوای جغ

 
  ل و گیاههت و گهزار درخههدهینِ صهدر ب

  ودهشیهمهرامان نهروِ خهرو، سبیهوده سَ
 
  ختند اگر چه مردمِ این شهر و این دیارلُ

  شودیهرِ عریان نمهاههه، طها برهنههر پ
 
  ت است که ریزد به پای شمعهکِ ندامهاش 

  شودیهمهیمان نهبیخود کسی زِ کرده، پش
 

  دهنهفهواق ،ن رازهر ایهدار بهای داغههدل
  ودهشیهان نمهابهه، بیهای اللهوده جهبیه
 

 !اشهویی، غمین مبدستی اگر شکست سب
  ودهشیهران نمهکده ویهبا یک سبوی، می

 
  تهرده اسهه کهریههِ دل گهار از تهابرِ به

  شودندان نمیهی خهوده غنچه، غنچههبی
 
  برهامِ صهقهوسف، عزیزِ مصر شود در مهی

  شودیک روزه سنگ، لوءلوء و مرجان نمی
 

  ویهشام میهندهب! که بهبرخیز ای طبی
 شودیهز به میکده درمان نماین درد، ج

 
  زاران ظرافت استهوی، ههتر زِ مکهباری

  ودهشان نمیهشهریهالِ وحوش، زلفِ پهی
 

  !؟عزیزِ من شتمهنی به بههکدعوت چه می
 ودههشمیهران نهرای من، ایههرم باغِ اِ هب
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...ریا   
 

  ودهشو نمیهاههری، به هیهساالری و سَ
  ودهشمیهنبل و جادو هفرماندهی، به جَن

 
  دهریده شهرای مصلحتی آفهس، بههر ک
  شودبو نمیهره، یاس و میخک و شبخرزَ
 

  !ست اگر چه فندُق و گردو، عزیز منگِرد ا
 شودردو نمیهرد، فندُق و گهیزِ گِهر چهه
  
  کهلهتِ فهنها محهذ و یلمّهی تا ترکههی
  شودمیهرزه و پُر رو نهباره طفل، هکهی
 

  یا پیر گشته است د شدهمحتاج خلق خو
  ودهشرسو نمیهزدل و تههوده شیر، بُهبی
 
  ر را اگر به عرش بری، باز هم خر استهخ

  شودیهو نمهدیز و رخش، استر و یابهشب
 

  تهمیشی که باردار شده، قوچ خورده اس
  ودهشمیهرو نهی ابارهها اشهار، بهن کهای
 

  ؟نیهکچه می« کیوان»! ریا به ساحتِ زاهد
 ودهشو نمیهق و یاهق حَگری، به حَصوفی
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  کبوتر و باز

 

  دهواههخیهو آب مهلِ تهعهب لههات، از لهیهح
  دهواههخیهراب مها، شهتِ دریهعهه وسهم بهدل
 
  مههاغِ دلههرانِ بهیلوفهی نههاقهته سهسهکهش

 د هواههخاب میهتوچهنت، پیهکهر شهفِ پُهزِ زل
  
  ر هی اگهایهی، نیهبهردد لهگهاز نهده بهنهخ ههب

  دهواههخیهاب مههتههب، آفهلِ لهنِ گهکفتهش
 

  نگ خورده سرمهبزت، به سهی سینههبه روی س
  دهواههخواب میهرِ شب، جای خهبه قدرِ یک س

 
  ؟ازههر و بهوتهی کبازههنِ تهخههای سدههنیهش

  دهواههخیهراب مهمِ خههشهراب، دو چهدلِ خ
 

  ه دلهک دهاوریهبی« وانهکی» عر زِهت شهیهدو ب
 دهواههخیهاب مهِر نهعهگر، شهمِ جهرای زخهب
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 ...اسیر
 

  دهخواهیهر نمرَدارد، شَهسری که شور ن
  دهخواهیهری دردِ سر نمهبدون درد، س

 
  که این ُمردار خویشم دگر، ا کنید بههره

  خواهدرسیده است به جایی، که سر نمی
 

  فرصتِ پرواز ست در این گوشه،تجسّمی
  واهدهخیهفس، بال و پر نمهقاسیرِ کنجِ 

 
  کر قدرت نیستهام، فهنخورده سیلیِ ایّ

 دهخواهیهی چوبین، تبر نمرکهنخورده تَ
  
  های ما باالستعیان دستدّهه مهو بهگهب

 خواهدیهمهکسی که دشنه ندارد، سپر ن
  

  ببر نگاه مرا« وانهکی»ه هان و بهمهبه آس
 خواهدمیهگذر نهها رهپنجرهتِ هشهزِ پ
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 ... رارــق

  دهایهرار بیهمی قها، کههود به دلهرار بهق
  ایدهار بیهای کهباب، پهه اسهود کهرار بهق

 
  یهحرف تنِهی، زِ گفهد دلهود نرنجهرار بهق
 دهیایهار بهروزگ ،لهقهع رِهس ودههرار بهق
 
 س نداشته باشیمهگر قفهود که دیهرار بهق

 دهایهاردار بیهی سیم خههدرقه...و گل به ب
 
 مهیهه باشهتهبر داشهر صهود اگههرار بهق
 دهایهیهوار بهک سهار، یهرای تمشیت کهب
 
 صد و اندیهرار بود که بعد از هزار و سیهق

 دهایهار بیهدرخت صلح و عدالت کمی به ب
 
 دهاشهه به دار نبهگنیهرار بود سری بههق
 دههیایهای دار بها به پهط تهود فقهرار بهق
 
 ردمهت مهبهد و محهود خدا باشهرار بههق
 دهایهیهار بهرار بود وطن هم در این شمهق

 
  بز چه زیباست!هکه بدانیم رنگِ سآنبرای 

 دهایهیهار بهههرار بود که بعد از خزان، بهق
  
  دهاشهاه نبهنهرار بود که عاشق شدن، گهق
 دهایهیهار بهرار بود که احساس هم به کهق
  

  ی عشقههما به مدرس «کیوان» بود که قرار
 دهایهیهیار بهو از روی اخت ه پای خویشهب
  

  ادت!هته رفت زِ یهد قول و قرار گذشچه زو
  دهایهیهار بهنها دلم کهت بهود دلههرار بهق
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  ...من و تو
 

  آیدیر، بدت میهبِ دلگهن شهو هم از ایهت
  آیدخدیر، بدت میهی ت ههشهو هم از نهت
 

                          یدمهی نومهمهح، کهدنِ صبهمهم از آ من
     آیدیر، بدت میهه تأخهمهن ههتو هم از ای

                      
  ت دارمهکایهام، شهم از گردشِ ایّهن ههم
  آیددت میهر، بهع و تقدیهم از طالهو ههت
 

                          اممن هم از این همه نیرنگ، به تنگ آمده
      دهآییهر، بدت مهزویهتو هم از این همه ت

                     
 ردهگیی یک گرگ، دلم میمن هم از زوزه

  دهآییهدت مهی شیر، بربدههو هم از عهت
 
                          زارمهس، بیهن هم از صحبتِ زندان و قفهم

      آیدیهر، بدت مهیهجهن و زنهتو هم از بست
                     

  رد آهوهدارد که بمیهت نهس دوسهچ کههی
 دهآیدت میهر، بهیهلحه و تهم از اسهتو ه

 
                          ر دارمهّن نیست که از دشنه تنفهتِ مهدس

      آیدیهدت مهیر، بهمشهیزه و شهتو هم از ن
                     

  زِ گدایی نشودادی هه یهت کهرار اسهر قهگ
  دهآییهیر، بدت مهکمِ سهک شهتو هم از ی

 
                          رایم سخت استهم اقرار به اهمال، بهن ههم

       دهآییهدت مهصیر، بهنِ تقهفتهم از گهتو ه
                    

  رفتام سر میلههم از پندِ پدر، حوصهن ههم
  آیددت میهب ر،هیهی پظههوعهم از مهو ههت
 

                          زد« کیوان»ر از هت، سههر که آزادگی آموخ
                 آیدیهدت مهر، بهقیهحهی تم از واژههو ههت
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 آیدخوشم نمی
 

  آیدیهتِ دونان، خوشم نمهرامهمن از ک
  دهآییهتِ نادان، خوشم نمهن از محبّهم
 

  از این مرداب مه، این کوِه یخ،از این مجسّ
  آیدجان، خوشم نمییهیعتِ بهن از طبهم
 
  ن باشدهتِ اهرمهاگر دسه قولِ حافظ: هب
  آیدان، خوشم نمیهِن سلیمهن از نگیهم
 

  !نهظارِ خَلق دعوت کهاناده در همرا به ب
  دهآییهوشم نمهنهان، خهِف پمن از تخلّ

 
  مهوسهبیهها، ُپشت پات مههینبه پیش آ
  آیدیهمههان، خوشم نهنهِط پهبمن از روا

 
  تههن اسهریهرا آرزوی دیهو، مهزیارتِ ت
 دهآییهم نمهان، خوشهوتِ دربهولی زِ نخ

 
  یانوسهه روی اقهبارد بهناست بهر بههاگ

  آیدیهمهم نهوشهطافتِ باران، خهمن از ل
 
  ام، دیگردههس که خُدعه و نیرنگ دیهز ب

 آیدنمیخوشم  -از انسان  -از این دوپای 
 
  ه آزادیهوَد، نهت بهحبّهای مهه جهر نهاگ
 آید، خوشم نمی«وانهکی»ی ن از ستارههم
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  ر...ـآخ

 

  رهنم آخهکگر میهج پیمانه پُر از خونِ
 رهکنم آخر میهگوشِ فلک از عربده ک

  
  یهتِ ساقهّمها ههاز ساحتِ میخانه و ب

 رهکنم آخفر میهاک به افالک سهاز خ
 

  مهوانهاب و تهلک بگذرد از تگر جورِ ف
  رههکنم آخر میدَهدایی از اندازه بِهشی
 

  اشمهبهآشوب ن رهن شهرِ پُهتا شاهدِ ای
  رهکنم آخر میهمهک روزه رهِ کوه و کهی

 
  بکشانم« کیوان»ی این عشق، به هتا قصّ

  رهنم آخهکشوقه گذر میهی معاز کوچه
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  ...یار یاد
 وزهت هنهتو پیداس شِ هوی زمان، نقهدر فراس

  وزهت هنهپاسره برهو، در خاطهسِ یادِ تهمجل
 
                           هاستشامِ جانهو، مهالمِ تهرِ کهلو از عطهمم

   وزهنهت ههاسهر روی دلِ مهداغ هجرانِ تو، ب
                         

  خواندو را میهِر تهعهی، شها هدفههر کسی ب
  هاست هنوزهر، سخنهر شروی هر حرِف تو د

 
                           ک نوشندرّهکده، رندان به تبهن میهی در ایمِ

      وزهناست هنهاغر و میهر سههای تو ببهرَدِ ل
                      

  ان روبندهژگهانه به مهخهگساران، کفِ میمی
  نوزهاست ههده برجهکهو، در میهای تهرِ پهاث
 
                           بازدو را میهت به تهبهحهردِ منَی هسهر کهه

   وزهت هنهواسهعشقِ تو در صومعه دع بر سر
                         

  ظر بیش ندیده است تو را نرگس و بازهیک ن
  وزهاش، محِو تماشاست هنچشمِ حیرت زده

 
                           یهمانهرت چشهتظهنها زدی و مهدل به دری

    است هنوزهن ساحلِ دریهه در ایهدانهامیاهن
                       

  دارتهشِ دیهطهاز ع مهز، دلهریهبهده لهش
  !نوزهت ههاحساِس قشنگِ تو، چه زیباسیادِ 
 

                           هر شب« کیوان»آسمان شاهدِ آن است که 
                           وزهت هنههاسهه و تنر منتظرت، یکّهتا سح
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  براي یغما
 

  ودهارش حسینی بهتهه رفهروانهها، پلههانِ شعهیهم
 ان، در شبِ تارش حسینی بودههد و پیمهر عها بهوف
 
 یهشهدیهن آزاد انهلرزد، از اییهش مهر خویهر بهتب
  سینی بودهارش حهه رفتهروی، کهتِ سَهامهدای قهف

 
  لهای از گِانهها خهامّ ...گفت کاخی دارمخودش می

 که خشتش را خودش مالید و دربارش حسینی بود
 

....................................................................................... 
.......................................................................................  

 
....................................................................................... 

....................................................................................... 
 
 «د آتشهرسمی« وانهکی»اگر سرپوش برداری به »
 دی بوهارش حسینهکهه افهی را، کهمالشتهازم خهبن
 

 به یاد دوست نازنینم، 

 مال نیشابورییغما، شاعر خشت
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گفت!؟ــکسی ن   

 

  ؟تهگِ الله ها زرد اسهنگفت، چرا رن یهکس
 ؟ار، چرا چون زمانه نامرد استهن بهه... و ای

  
..................................................................... 

..................................................................... 
 

  مان خوابیدگرد، چشمهیِ شبهگرمشتهبه پُ
 نگفت در این شهر، دزد، شبگرد استکسی 

 
  مهبه جای آینه، بر چشمِ خویش، شک کردی

  تههرد اسهه گهی نگفت، که بر روی آینکس
 

  تهگفههت نها درسهی قواعدِ بازی به مهکس
 ؟تهجِ ما، چرا نرد اسهطرنهازیِ شهب ت،هنگف

  
  اه خندیدیمهگها پِهی او، تههنِ گریهمهه یُهب

 !ع، از چه پُر درد استهگفت، دلِ شمی نهکس
 

  چقدر کم نور است!« کیوان»گفت، که کسی ن
  ت!هی نگفت، چرا این ستاره دلسرد اسهکس
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  آتش
 

  ن آتشهدر دهانِ م ن جام،همریز دیگر از ای
 به جانِ من آتشر ن بیشتهمزن به باده از ای

  
  سوخت وجودم!ای که ست به پا کردهچه آتشی
  شهن و روانِ من آتهاِم تهمههاغ و تهدل و دم

 
  در نگهت، جای باده این همه آشوب؟! که ریخت

 یان من آتش؟!هوضِ شعر در بهعت در هکه ریخ
 

  ی آهنگر است و چشم، ُپر از خونتنم چو کوره
  شهانِ من آتهن، ریزد از زبهه واژه واژه سخهب

 
  زِ جدایی! گو سخنهم ،مهمک مپاش به زخمهن

  شهن آتهیانِ مهو و مهت میانِ تهر بس اسهدگ
 
  رسیده است فَغانم!« کیوان»که به  ایه گفتههچ

 ؟!ن آتشهانِ مها زده فغهکه به دنیای ردههچه ک
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  د اشکهکهچهی بهرِ نگاری میهگ
  کهچکد اشگهی از هجرِ یاری می

 
  ی گلی چون شبنمی از گونههگه

  چکد اشکخاری می به نرمی روی
 
  وزهسکلِ خونابی جگرهی در شهگه

  کهد اشهچکراری میهقزِ چشمِ بی
 
  میهداری زِ چشهی از شوقِ دیهگه

  کهد اشهچکیهاری مهبدونِ اختی
 

  رگههیماری دمِ مب مهگهی از چش
 چکد اشکباری میههِ جویهبیهش
  
  سوزخ و جانهداعی تلهی وقت وِهگ

 کد اشکهچیباری ممِ اَشکهزِ چش
 

  ورستان، زِ چشمِ طفلِ معصومهبه گ 
  کد اشکهچیهر مزاری مهانی بهزم
 

  ق بهرِ معشوقهع عاشهشم شمهز چ
 کهد اشهچکگهی در شامِ تاری می

  
  یهاههیهرِ سههی ابدهههی از دیهگ
 کد اشکهچاری میهههیدِ بهه امّهب
  
  یهرد دل را زمانهبما میهغهه یههب

 کد اشکهچی میکه از چشِم خمار
 

  «کیوان»م از دلِ مجروحِ هی ههگه 
  کد اشکهچاری میهزِ دستِ روزگ
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 نما
 

  امدههری را کشیهان، اثهبا کِلک و واژگ
 امهره، چشمِ تری را کشیدههدر قابِ چ

  
  ونِ عاشقانهزِی خهه قرمهشی بهبر آت

  امیدههری را کشهوزشِ جگهتصویرِ س
 

  اشقیهادِ عهد یهنهتا پیلِ هر دلی، نک
   امری را کشیدههبر روی شعله، بال و پ

 
  ت است که در کوی عاشقاناتمام حجّ

  امری را کشیدههسریدههبر روی دل، بُ
 

  ی و یوسفیهراقهوی فهی و بهنهپیراه
  امر منتظر، پدری را کشیدههک عمهی

 
  ناوریهد و تَ هلنهروهای بهی و سهاغهب

 امیدههبری را کشهروها، تهای سهدر پ
 

  خروس ی زاهد، دُمِ ههی خرقالههدر الب
  امشیدههری را کرَدر زیرِ خرقه هم، شَ

                           
..............................................................  

..............................................................  
 
  انهقهه و فریادِ عاشیهِ نالهزی شبهچی

  اموشِ کری را کشیدههاله، گهدر بینِ ن
 
 ولی ز خاک       « کیوان»اطلسی مشابه  بر

 ام بر روی عکس گربه، خری را کشیده
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 ...فسـق
  
  تمهداشه، َپر نسهفهی رها شدم ز قهتهوق
  تمهداشهتنِ از دَر، نهرای رفههی بهوقههش
 

  داشتمهر نهود! که دلبهتم، چه سهدل داش
 مهه سود! که همسر نداشتهر داشتم، چهس
  

   ر زِ باده کردههرا پُهام مهج ههانهتی زمهوق
  مهتهی و ساغر نداشهاده و مِهه بهی بهمیل
 
  ر و بال داشتمهور و پهق و شهد و عشهیامّ
  گر نداشتمهمِ خود به هم زده، دیها چشهت

 
  قفس را گشوده بود لِهه قفهانهی زمهتهوق
  داشتمهز در دل و در سر نهریههگلِ هیهم

 
  ارِ خویشهدِ روزگهوب و بهای خههاز درس

  ر نداشتمهای از بَواژه« رنج»و « عشق»جز 
 

  تمهریخهت نهبهای محهه پهب رِ خودهتا عم
  تمهداشهر نهان بهت از سرِ زمین و زمهدس
 
  نه منرهود گوی جنون را، وگهنون ربهمج
  داشتمهن ترهمهن مقایسه کهیزی در ایهچ
 

  ها بسی به روی زمین ریخت، دست بادگل
 داشتمهرنهز چون تو، هیچ گلی بهن نیهم
  

  ای!تارههغ از سهخت، دریهدر کهکشانِ ب
  ش بودم و اختر نداشتمهویهخ« وانِهکی»
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اطرهـخ  
  دمهاب را دیهتههدَر و ماه دی زههدر آم

  اب را دیدمهابِ نهی نهزلهی غَههعهلیهط
 

 ها کردیویش پریشان به شانهچو موی خ
  تاب را دیدمهب، آفهتِ شهلمهانِ ظهیهم

 
  ودهتَنَت از هوای بهمن ب ،ردهه سهر چهاگ
  دمهاب را دیهههتهت، الههی درونِ دلهول
 

...................................................................  
................................................................... 

 
  متهباده و من مستِ ساغِر چش تو مستِ

  راب را دیدمهمت، شهی چشدرونِ کاسه
 
.................................................................. 

...................................................................  
 

  سوختنان تنم میی عشقت، چبه روی شعله
  دم!هذاب را دیهت، عذّ هتِ لهایهههه در نهک

 
 ................................................................  
 ................................................................  

 
  فتی:هگ ام،رت روی سینههکمی گذشت، س

 ب را دیدمه آهش بههنِ آتهتهسهرو نشهف
 
  فته، خوابت بردهگهود را نهر خهالمِ آخهک
  انِ چشمِ تو، یک خوابِ ناب را دیدمهیهم

 
  بود« کیوان» زِ هر از راز و رمهان پُهدر آسم

 دمهک شهاب را دیهذرِ یهههان، گهناگکه 
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 ...من دوست دارم
 
  ت دارمهدوس ،خانه را هم ن دوست دارمهم

  ت دارمهدوساشانه را هم این مُلک و این ک
 

  ه سخت است!هدلدار، شمع انجمن بودن چ
  ه را هم دوست دارمهیِ پروانهنهیهبوشهخ
 
  زدهریهی را بهه اشکهی کهزارم از کاخهیهب

  ت دارمهم دوسهه را ههرانههخند در ویهلب
 
  رابمهت و خهون دیوانه و مسهیز چهود نهخ
 ت دارمهم دوسههه را ههوانهن مردمِ دیهای
  

  تهسن زندگانیهر از ایههتهالهِل بهرِ هَهزه
  ت دارمهم دوسهه را ههن پیمانهیِ ایهلخهت

 
  اشدهن نبهریمهول و روح و اههر دیو و غهگ
  م دوست دارمهه را ههانهسهیِ افهرینهیهش
 

  انهیقههای رفههیهردمههمم ناهالهههدر ع
 م دوست دارمهه را ههیگانهفیِ بههطهلمهک

 
  ف دارد، غمی نیستشمشیر مژگان گر به ک

  ه را هم دوست دارمهانهتهسِ مسهرگهآن ن
 
  اه و زهره را هم دوست دارمهو م« یوانهک»

  ت دارمهدوس ،انه را همهخ من دوست دارم
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 عشق و عشق و عشق
 

  نویسمق! صدها بار دیگر میهق و عشهق و عشهعش
  مهسهویهنیهر مرّهم را، مکهقِ روانهمشههیهن سهای
 

  ویسمهنر میهتهاه و اخهمان، بر مهن، بر آسهیهبر زم
  نویسمبر در میق! بر دیوار و هق و عشهق و عشهعش
 

  نویسمق! بر دیوان و دفتر میهق و عشهق و عشهعش
  نویسمیهر مهه و سهنهر سیهده و بهر دیهر دل و بهب

 
  مهسهویهنبدر میههای شَلهامِ باده، بر گهتِ جهپش
  مهنویساور میهبر سروِ تن ق!هق و عشهق و عشهعش
 

  مههسههویههنیهردانِ دالور مههم دِهنهازوبههروی ب
  مهسهویههنیهر مهبههدل رویِهانِ آرش و ابهمهر کهب

 
  مهنویسشق! با شمشیر و خنجر میهعشق و عشق و ع

 مهویسهنیهر مهگهتمهتِ سهشهر پهاق، برِ شلّها سهب
 

  مهویسهننگ و آذر میهعشق و عشق و عشق را با س
 مهسهویههنر میهوتهبهالِ کههه و بههروانهرِ پهر پهب

 
  مهسهویهنر میهگهارِ دیههارِ دیگر، بهر، بهگهارِ دیهب

 نویسما روزِ محشر میهق و عشق را تهق و عشهعش
 

  ن زیباترین اسمِ خدا راهق! ایهو عشق هق و عشهعش
 سمهویهنادر میهبِ مهلهی، بر قهودکههاهِ کهگها نهب

 
 نویسمبه آذر می« کیوان»ق و عشق و عشق بر هعش

 ای خر می نویسمس گربهههکهر روی عهن، بهر زمید
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 حباب
 

  مهت دلهاب اسهشکند، مثلِ حببا غمی می
  مهت دلهاب اسهمه ندارد، چو ربهطاقتِ زخ

 
  را!هن روزِ مهار مکهان، تهشهمَفِسو هار گیهت

  مهت دلهزلف تا تاب دهی، در تب و تاب اس
 

  راهت، رنگ به رخ نیست ماسیه پیشِ چشمِ
  مهت دلهاش آب اسرهه، زَهاتدر حریمِ نگه

 
  کده باز است، به سر هوشی نیستهتا در می

  ت دلمهتا خُمار است دو چشِم تو، خراب اس
 

  وهبِ تهر لهی زیدههنهم، خهآبِ دلرهزده زی
  تِ شراب است دلمهت، مسهبهراحیِ لهاز صُ

 
  رد!هیههراری گهآرام و ق ،د دلهذاریهگههب

 ت دلمهواب اسهکه خنامی از عشق میارید! 
 

  شید!هکهش مهی مجروح، به آتخرمنِ تشنه
  مهت دلهاب اسهد! کبهیهسخن از آب مگوی

 
  ر و روی من استهبه سَ« کیوان» اثر گردشِ

  مهاب است دلهبههدِ شهیادگاری کهن از ع
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لقتـراز خ  
 

  فهمم!میهن نهنیست، شاید ماگر این گفته زیبا 
 فهمم!ن نمیهرفیقان! وقتِ دعوا نیست، شاید م

 
  ویندهگت و حوری و جوی شرابی را که میهبهش

  م!همهفهی ما نیست، شاید من نمیچو جام باده
 

 :دویهگدر پرده می نِیگنجد به گوشِ خلق و نمی
 فهمم!جا نیست، شاید من نمیکه جای بحث این

 
  لقت را ندانستیمهون رازِ خهلشی چذر از چاهگُ
 !  فهمماید من نمیه، جز پاسِخ ما نیست، شخدا 

 
  سان،هاقصِ انهقلِ نهعادِ عهیم ابهاور کنها! بهیهب
 فهمم!شاید من نمی ن چراها نیست،هه قدرِ ایهب

 
  ود را بپیچانم؟هم، چرا خهدانر نمیهت گهقیقهح
  م!فهما نیست، شاید من نمیسخن جز یک معمّ 
 

  مهدانیهت را نمهقهلهد: رازِ خهویهاگر انسان بگ
 فهمم!پس از آن هیچ غوغا نیست، شاید من نمی

 
  دهنهتهتان گفهکرِی ما، چیسهالِ فهغهبرای اشت 
  فهمم!ها نیست، شاید من نمیعزیزم! مشکل این 

 
  ا راعمّ هن مهدانم ایهر نهن، گهتنِ مهاید کُشهنش

 فهمم!شاید من نمی ؟یا نیست ،که هست آیا خدا
 

  ت!هبگذر که کارِ کیست این خلق ،یمانه راهبده پ
  مم!هههفاید من نمیها نیست، شوّهکارِ ح نیقین

 
  دانی!و میهرا تهزی ذرهگدَر« کیوان» دا! زِهخداون
  فهمم!ها نیست، شاید من نمیی این سخنکه جدّ
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 پشیمانم

 
  م!ردم، پشیمانهدرون سینه گر مِهرت نهان ک

 م!هیمانهردم، پشهانی را خزان کهارِ زندگهبه
 

 اگر روزی به جای بوسه جان دادم، خطا کردم 
 ودا زیان کردم، پشیمانم!هدانستم، در آن سهن

 
  ودمهزبان بهمی ،اگر مِهِر تو را در دل به گرمی 

  ان کردم، پشیمانم!هههر با میهی اگهفهو یا لط
 

  ادانهای نهدندان بودی و دل، گلّتو گرگی تیز
  انم!هپشیم ردم؛هک شبان ،منِ غافل اگر گرگی

 
  و را دیدمها! چون تهامّ ودهمرا یاران، فراوان ب

 ردم، پشیمانم!هرکِ دوستان کهو تهیدِ تهبه امّ
 
 اندازناوک و چشمِ تو تیر ،ابرو و مژگانمان، هک

  ن تیر و کمان کردم، پشیمانم!هاِج ایهدل ار آم
 

  اروانِ دلهک دشانَهکرا  اهون مهبه صحرای جن
  ن کاروان کردم، پشیمانم!هرِه ایهر همهسفر گ

 
  رِ هستی آوردمهههخانمانی رو به شمن از بی

  مانم!هشیهردم، پهخانمان کخطایی گر منِ بی
 
  یدِ لبی شیرینپَر کشیدم گر، به امّ « کیوان»زِ 

  ی عشق آشیان کردم، پشیمانم!به روی شاخه
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...مانممی  
  

  انمهمدار میههه، داغههای آاللههه پهها بههپ
  انمهموار میههوگههه، سههروانههزای پهدر ع

 
  آیییهار مههها بهب :یهتهفهت گهنهوقتِ رفت

 مانمار میههها به، تتههلهد مهل دههر اجهگ
  

  مهوشهنیهای نمت، بادههمانهرابِ چشهجز ش
  انمهمیهار مهمهن خهاقی، مهدنِ سها رسیهت

 
  ن اوضاعهت و تاریکی، با تمامِ ایهت اسهظلم
  انمهمامِ تار میهت، شهمانهشهوعِ چهلهتا ط

 
  ،کسی و تنهاییتند؛ بیهه رفهمهتان ههدوس

  انمهمار میهردبهب اهت امّهکل اسهگرچه مش
 

  میردمرگ اگر چه نزدیک است، منتظر نمی
  مانمدار میهایهارم من، پهظههتها در انههت

 
  وشیهرامهاکی در رَِف فهخرهپُ سِهمثل عک

  مانمار میهادگهم، یهاسهسهامِ احهمهها تهب
 
  را« کیوان»داند راز و رمِز چ کس نمیهههی

  مانمیهت، رازدار مهشمانهمِ چهریههدر ح
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نـپیمان شک   
 

  های دلِ خویش وا کنمتم که عقدههگف
  نمهادِ صبا کههه بهختی، شکایت تو بلَ

 
  :بگو جای من بنشان و به من را به خود
  نم؟هه راهی دوا کهرا، زِ چو مهریِ تبی
 

  امو کردههای تهخویش، نذرِ وف تیِّههس
  ذرِ خودم را ادا کنم!هده که نهم بهامهک

 
  راو امتِ تهدا قهده خهریهآف ،رهههاز ق

  یا از خدا کنم! ،له زِ توام، گِدههانهن مهم
 

  نیها کدت وفههرگز نخواستی که به عه
  نم!هرک وفا کهو تهباد، مثلِ تهرگز مهه

www.takbook.com



 

        
94 

بر
و ت

ه 
رک

 ت

 

 
  ی تو نیست که پیمان شکن شویشایسته

 بادا جفا کنم!هکه م ،برها مهفه، جدهاز ح
 

  امودههو بهالِ تههههروزی در آرزوی وص 
  ا کنم!هت دعهراقهن برای فههکهاری مهک

 
  رون رود!هف بههیارِ من از کهذار اختهگهم
 تیِ خود را فنا کنم!هه هسهاری مکن کهک

 
  تر مکن!عرصه از این تنگ ت بدار،هرمهح
  !مهدریده شوم من، خطا کن کنهاری مهک

 
  امدیدههی نهایهیچ وفهه ا آن که از تو،هب
  و را من رها کنمهواستم که تهز نخهرگهه

 
  ر رسد!هبه س« وانهکی»ل کاری مکن تحمّ

  نم!هرمال کهو را بهه رازِ تهن کهکهکاری م
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فت و گوـگ  
 

  نمهشک، تر کهاده! لبِ خهار بهیهفتم: بهگ
 ؟نمهارِ دگر کهتا: پس از شراب، چه کهفهگ

 
 !اله گیرهیهن و پهن بنشیهنارِ مهفتم: کهگ 
 ؟ارِ دگر کنمهه کهاله، چهیها: پس از پتهفهگ

 
 مهخوریاده میهگفتم که تا سحر، دو مَنی ب 
  ؟مهمر کنهثرهود پهونه مستیِ خهفتا: چگهگ

 
  !هاانههن بههن از سِر خود، ایهر کدَهفتم: بِهگ
  نمهر کهصهاه کن! که سخن مختهتا: نگهفهگ

 
  :به جامه رفت و نگاهش به خنده گفتدستش 

 نمهر کدَد بِهایهه بهت کهسیزِ دیگریهآن چ
 

                          
 
 تمهاده خواسهاز از او بهد، بهعهال بهی سهس
  کنم؟ت! چه خاکی به سراست هاحهتا: قبهگف
 

  یمهحر کنهوانی، سهاِد جهی به یهشب :گفتم
  حر کنمهم را سهاز، شبهمها نهه بهتا کهفهگ

 
  !هان بهانههر خود ایهر کن از سدَهتم: بِهفهگ

  خن مختصر کنمهه سهن! کهگاه کهتا: نهگف
 

  :گفت ش به خشمشمچدر و  جانبِش به دست
 مهنهر کدَهد بِایهه بهست کگریهآن چیزِ دی
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  ...یار گسو
 

  سازِ خود کوک مکن، تا سخنی ساز کنم
  از کنمهخن آغها سهشکوه آغاز مکن، ت

 
  به زلفِ دگری ههفِ تو اسیر و تهمن به زل

  ی دل باز کنممحرمی نیست که تا سفره
 

  ن!هفس یادی کهتارِ قهرِغ گرفهیا تو از م
 ا من از کنِج قفس، سوی تو پرواز کنمهی
  

  و هیچ نگفتی که در این کنجِ قفس، رفتی
  ه ابراز کنم!هه کهب و را منجرانِ تهمِ ههغ

 
  ار بنوازند به مِهر ندهشهغم بکُهر به تیهگ

  مهنهنی ساز کهخهس ناجوانمردم اگر من
 

  «وانهکی»زه آِه هجهودند: کند معهگفته ب
 ، آه نمانده است که اعجاز کنمساطهدر ب
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  بگذار...

 

  نم!هدگی کهودم زنهرای خها بهگذار تهب
 مهنهدگی کهودم زنهبا حال و با هوای خ

 
 ،زِ عمر راهچیاهی نهمّهتهن تهذار ایهگهب
  م!هدگی کنهودم زنهدوای خیها دردِ بهب

 
  دهمهشتی نمیهبه ب امانههتی زِ خهخش

 نم!هودم زندگی کهذار در سرای خهگهب
 

 امردههی را نکهای کسهن آرزوی جههم 
 ای خودم زندگی کنم!هن به جهذار مهبگ
 
  مود سوختمهک عمر، پای احمد و محهی

 ای خودم زندگی کنمهبه پ یک چند هم
 
  ه خدایت نداشتمهذهب و بهاری به مهک
  نم!هی کهودم زندگهدای خهذار با خهبگ
 

  ان هر که عزیز است، پیِش تو!هجبگذار، 
 ودم زندگی کنم!هشبی برای خهک امهی
 
  ای ستارگانهان و صفهو آسم« وانهکی»
  ی کنم!هودم زندگهای خهذار با صفهگهب
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نم ـکدرک می  
 

  مهنهکیه، درک مو راهتصدای فریادِ بی
 کنم، درک میو راهتهای هههومِ گفتهمف
  

 ،میانِ گلویت شکسته! من ،ای استخوان
 نمهکیهرا، درک مو های تهامِ نارسهپیغ

  
  ت در میانِ چاهو در گلو و سرهضِ تهغهب
  کنمیه، درک مو راههای تژواکِ گریههپ

 
  کنیه میهکنم که چرا گرییهت نمعَهمن
  کنم، درک میتو راهای های قِهن عمهم

 
  ده زیرِ ستم، نازنینِ من!همیهتت خهپش

  نمهکرا، درک میو ههای تانههمن بارِ ش
 
  کسان قسمدردِ من! به دردِ دل بیهمهه
  کنم، درک میو راهتدوای یهن دردِ بهم
 

  ت خورده زِ دستِ حرامیان!خنجر زِ پش
  مهکن، درک میتو رافای هرنگی و صیک
 
  کنیر میهین و زمان قههجا که با زمهآن
  کنمیه، درک مو راهتجای هن قهرِ نابهم

 
  زده، حالت گرفته بود!هوای غمهدر آن ه

  کنم، درک میتو راهم حال و هم هوای 
 
  کنندایت نمیهو ماه و زهره ره« کیوان»

  کنم، درک میتو رادای هات! من خههیه
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نم!ـچشم... می ک   
 

  کنم!... چشم میجان، تو دست بشو! گفتی: زِ
  کنم!گو! ... چشم میهچ مهیهگفتی: بمیر و ه

 
  روم!ت راست برو! ... چشم میهگفتی: به راس

  !کنمیو! ... چشم مهگفتی: مکن نظر به دو س
 

  دحی پُر زِ باده استهن قهی که چشم مهجای
  کنم!م میو! ... چشهی زِ سبگفتی: مخور تو مِ

 
  لس، مده جواب!هاقیِ مجهالمِ سهتی: سهفهگ

  کنم!ه او! ... چشم میهگاه بهکن نهتی: مهگف
 
  ای بده!و فقط بوسههقت! تدّهتص« وانهیهک»
  کنم!... چشم میو بگو:هار هم شده، تهب کهی
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 چشم به راه 
 

  مهایدان نشستههخهتا در هوای سیبِ زن
  ایمان نشستههژگهاوَکِ مهدادِ نهتهدر ام

 
  انده و یک ُمشت، آرزواز، مهک مُشتِ بهی

  ایمُپر اشک و دست به دامان نشسته دامان
 

  یک کوه، عقده در دل و یک دشت، انتظار
  ایمتههسهاران نشهههرِ بهذارِ ابهدر رهگ

 
  شنه و چشمی بر آسمانهاِغ تهچشمی به ب

  مهایشستههاران نهارشِ بهارِ بهظهتهدر ان
 
  ه استهرتِ دیروز رفتهان به حسهروزمهام

  مهایستههان نشهالغههرگِ کهدر آرزوی م
 
 ه ربودند و همچنانهاله و جامهش و کهفهک

  ایمستههدان نشهی رِنههانههمبهوت در می
 
  تر شویمههمی پختهکق، ها در مرامِ عشهت

  ایمستههزان نشهزای عزیهر، در عهیک عم
 
  یمهرسود نمیههه آرزوی دلِ خهز بهرگهه

  مهایستههشهی میدان نتا این چنین کناره
 
  ایموش کردههش فرامهویهو و دستِ خهزان

  مهایستههنش« وانهیهک»اریِ هدر آرزوی ی
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 شود؟!چه می

 
 ؟هان باشیم!هگیمِ سحرهشود که نسچه می

  میاشهان بههربهه مهینهِر آیهرابهی، بهکم
 
  ت، به رنگِ سبزِ امیدگِ سرخ محبّهه رنهب
  اشیمهران بهکیهای بهگِ آبیِ دریهه رنهب

 
  ویم!هلِ رود شهثهشود که بیاییم، مچه می

  اشیمهمان بهی باراِن آسرههطهنه آن که ق
 

  به احساسِ هم سالم کنیم!شود که چه می
  یمهفس در امان باشهای از نحظههرای لهب

 
  و آن باشیهمن آنچه را که بخواهد دلم، ت

  تو هر چه خواسته باشد دلت، همان باشیم
 
  شود باشیمق، نمیهایهقهگِ شهر به رنهاگ

 ها اذان باشیمههدستهلهه، زِ گهادِ اللهبه ی
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 ا لبخند!هویم یهم شبسّهشود که تچه می
 ، میهمان باشیمنشینیِ یک چشم به شب

 
  احساسِ مشترک گردیم! ،شود همهچه می

  الی، زِ جنسِ نان باشیمهی خرههنارِ سفهک
 
  گیریم خُرده بر دگرانهه نهشود که میهچ

  مهیهاشهران بهمن و تو هم نکند مثلِ دیگ
 

  رهگهدیهکهگردیم دورِ یهشود که بچه می
  در آسمان باشیم« وانهیهک»ی دمی ستاره
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 ...رتـحیوادي 
 

 !ویمهگیهه مهدانی چیهکه م ...تو و انداِم رعنایی
  ویمهگدانی چه میکه می ...من و احساسِ زیبایی

 
  خواهددانم چه میکه می زِ لبخندیهریهبت لبهل

  گویمیهه مهی چهدانیهکه مایی...هنّهنگاهم پُر تم
 

  گوییه میهفهمم چکه می و از رمزیکالمت مملُ
  مهویهگیهه مهدانی چکه می ...قاضاییصدایم ُپر ت

 
  زند جان راکه آتش می احساسی رشارِهت سهنهت

  گویمه میهدانی چکه می ...سرم سرگرمِ سودایی
 

  رتهیها وادیِ حهر تهفهت، سهدر اقیانوسِ چشمان
  گویمدانی چه میکه می ایی...هرسیدن تا به آنج

 
  شیرینیمع و شراب و شعر و هه و شهروانهو و پهت

 گویمدانی چه میکه میهایی...شتی غزلمن و مُ 
 

  فهمیها، که از یک حرف میسنجیتو و آن نکته
 گویمیهه مهدانی چکه می من و ایهام و ایمایی...

 
 ن و هزاران اخترِ دیگرهرویهو پ« وانهیهک»و  و هت

 گویمدانی چه میکه می ...های یلداییمن و شب
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  ه...ـتران
 

  مهیهوانهخهه بهانهقهاشههای عهههزلهاره غها دوبهیهب
  مهیهوانهخههه بههرانهی تهمهود، کهرای دلِ خهبا هیهب

 
  مهیهرایهسهزل بهن، غهیهازنههادِ دلِ نهه یههبا ههیههب
  مهخوانیهه بهانههنشیهب وشِههامهرِ خههاعهادِ شهه یهب

 
  نهان!هه پهو چهت، از تهرده اسهر کهفهوای سهم ههدل
  خوانیم!هه بههانهیهو، از آشههتهرسهوچِ پهها زِ کههیهب

 
  رامانهرده سهراب کهوادث، خهلِ حههه سیههر چههاگ
 مهیهوانهخهه بهاها زِ خهیهرابی، بهخههانهخ و زِههگهم
  
  دههر نپایههدی ،ورههه دورانِ جُههاش! کهبهن مهمیهغ
 یمهخوانهه بهاودانهخ، جههاریهتِ تههعهه وسهبا هیهب

 
  س گوش به زنگ استأهوِ یهیِ دل! دیهگهنهو زِ تهگم
 خوانیمهه بهادمانهم و شهیهصهرقهز! بهیهای خهپه هب
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 وییمهچ نگهیهرف، ههان و بهستهسوزِ زم ا زِههیهب 
 ه بخوانیمهوانهک جهرگ و یهک بهویشِ یا زِ رهیهب

 
 ر سرودنهعهوقِ شهور و شهر شهنمانده دگ گوهم
  خوانیمههانه بهن بهه ایهد از ره، بهرسیههار مهب

 
  و زهره، در کِف ما نیست« کیوان»کنون که گردشِ 

 :خوانیمهه بهاعرانهیت، شهن بهه ایهاده! کهار بهبی
 
  خوانیم!هانه بهقهاشهای عههزلههاره غهها دوبهیهب
  وانیم!هخهه بههرانهی تهمهود، کهرای دلِ خها بهیهب
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نـشتاب مک  
 

  نهسد، شتاب مکرمان میهتیرِ ک ،هبه چلّ
 نهکهرسد، شتاب مبه جوی، آبِ روان می

 
  ازهانی، بهاستهوروز بهدمِ نهقهمنِ مَهبه یُ 

 تاب مکنهرسد، شان میهکنشکوفه رقص
 

  لهر به زیر و خَجِهاغ، سهرود از بکالغ می
  نهرسد، شتاب مکیهان مهزنرههنع ،هَزار

 
 ی!هادانهکست نهر که سبویی شچه غم اگ
 اب مکنهتهرسد، شگران میزهوهخدای ک

 
  یهر کنهو صبهاری، اگر تهههادِ بهم بهنسی 

  نهاب مکههرسد، شتزِ پشتِ بادِ خزان می
 

 امیدهاگر چه ظلمِت این شب، به طول انج
 نهکهرسد، شتاب مدمان میدههولی سپی 
 
  تهاسهیهمال، در همین دنهی اعترازنامه 

 نهسد، شتاب مکرحسابِ سود و زیان می
 
  ادلّهان، جهزار جهچه هزاران هگرفت اگر 

 کنهتاب مهد، شهرسان میهدادنِ ج زمانِ
  

  زد« کیوان»انِ هر دههب رهفل اگهانه، قهزم
  ن!هکهاب مهتهرسد، شکلیدِ قفلِ دهان می
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یاـب   

 

 رابی کنهم را شهایههعرهانِ شهمهیا و آسهب
  نهی کهز و آبه، سبفهای پیچ در پیچ خیالم

 
  امتن، با سیلِی ایّهس از یک عمر قرمز داشپ

  ی کن!هابهسهز، حهبیا از باده رخسارِ مرا قرم
 

  ن!هبیا و سردی از حال و هوای زندگی کم ک
  ن!هابی کهتهها را آفبهلهوای قهزمستانی ه

 
  ها برداری از پُشتهردمهماهی نههنهبیا و دش

  ن!هیابی کارههیچارگان را چها دردِ دلِ بهیهب
 

 شبیا و در زمین، مرهم به زخمِ دردمندان با
  هابی کن!هش« وانهیهک»بیا در آسمانِ طالعِ 
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 آفتاب
 

  م منهابهای نهرههعهرِ شهاعهش
  ور و التهابم منهش ،لهغهک بهی

 
  ای آرامرکهاز برون، همچو بِ 
 مِ شرابم مناز درون، چون خُ

  
  شکنمسنگ بر من مزن! که می

  نهم مهابهبچنگ بر من مزن! رُ
 

  هِ خیالهبیهدور از دسترس، ش
 نهم مهرابهیای یک سمثلِ رؤ

  
  م خیالت راهنهت کهاک، راحهپ
  م منهرابهیِ خهاتههرابهک خهی

 
  فرسایکوتِ جانهان سهدر می

 جوابم منه بیهپرسشی، گرچ
 

  ک شبِ تاریکهیِ یهاههیهدر س
  نهم مهابهتهیِ آفهگهنهشهه قهب

 
  یب و صبورتِ نجل یک ملّهمث
  م منهابهیهنِ آسهریهگِ زیهسن
 
  ه قسمت کنم غِم خود را؟هبا ک

  نهم مهابهبهن، کهزای وطهدر ع
 

  گر چه آخر نرفت داخلِ سنگ
 م منهتابهکیهخِ بهاز، آن میهب
  
  ولی بدونِ مدار« کیوان»ل هثهم
  نهم مهابهههشر را، ههمهذرِ عهگ
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  دانی و منتو می
 

  ی و منهدانیهو مهکام است، ت دورِ گردونه به
  نهی و مهدانو میهت، تهنوبتِ گردشِ جام اس

 
  ریز!هنه بهیهی دوشادههای از بههرعه! جاهیهساق

  دانی و منتو می ن که آن باده کدام است،های
 
  ارههتِ یهلهود وصهشهر نسّهیهروز مهم امرَهگَ

  دانی و منو میهت، تهام اسهمهار تهم کرَهَدیگ
 
  میرسه زدها پَکدههر که در میهمهک عهد یهعهب

  دانی و منباز این پخته چه خام است، تو می
 
  تادهرار افهی اَسههانهخانهههه نهذارت بهر گُهگ

 دانی و منتو می حرفِ رمز آن دو کالم است،
  

  «کیوان»انِ هخنهر در سهست اگهیهای نههتهنک
 و من دانیتو می یام است،هه پهتهاین نکخودِ 
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 :شکشپی                    
 « بهجت »به همسرم                                                                            

   ماندن را به من آموخت. که عاشقاو        

 
 
 

  بگو به من...
 

  ن!هه مهو بهگهان بهژگههاوَکِ مهها، زِ نهرههیهاز ت
  ن!ههه مههگو بههدان بههخهاه زَنَها، زِ چههاههاز چ

 
  ایرودهههی سههکهشهاوتِ خهقههار از شههد بهص
  ن!ههه مههو بههگههاران بههتِ بهافهاز لط ارهن بهای
 

  ه کرده استهتان چهسهگفتی که فصلِ سرِد زم
  !نهو به مهگهلِ بهاران بهصهی زِ فهمهون کهنهاک
 
  تهسرده اهوالک کهه کهک مهایدههیهنها شهرمهس

  ن!ههه مهو بهگهان، بهتهسهالِ زمههه زغهیَهساز رو
 
  راقهههِآورِ فاللههثِ مههدیههدم، حههر شههاز بَ

 ه من!هو بهگهاران بهت یهلهم، زِ وصهار ههک بهی
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  ودهشیهش مهههم ریهههارِ زاغ، دلهههقارهههاز ق
  و به من!هگهتان بهلِ دسهبهلهثِ بهدیهک، حهنهای
 

  مهایدههیهنهراوان شههور، فهجُای ههههکمهاز چ
  و به من!هگهان بهابهیهه بهب اینههههش کهفهاز ک
 
  الهربهرای کهحههه صههب ازههو بههی تهتهداخهان
  ن!هه مهو بهگهران بهاز از ایهب تهس اسهگر بهدی
 
  ت نمرده استق و محبّهاش! عشهبهن مهیهدبهب

  ن!هه مهگو بهان بهتهسههراتِ راهِ دبههاطههاز خ
 
  ند!هبهی بههمهک ات رازدهمهآب و غرهمِ پُهشهچ

  ه من!هو بهدان بگهنهبِ خها لهب وقهکِ شهاز اش
 

  تهر بس اسهون، دگهنهجهیلی و مههای لافسانه
 ن!هو به مهبگ« کیوان» و« بهجت»زِ  یک چند هم
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  به پسرم...
 

  وهتان از تهتِ بُسهاحهن، سهرانه زِ مهجِ ویهکُن

  وهتان از تهلسهای گههلههن و گهم ارها ازهخ
 

  وهاد از تههریههه و فهالهن و نهالِ مها مهدرده

  وهان از تهنرهی پُرههفهن و سهخون ز مدلِ پُر
 
  داد از تویهق و بهنِقهن و نِهم مهههها سجهرن

  دان از تونب خها، لهابهک زِ بهاشرهپُ مِهشهچ
 
  ان از مناِل پریشهوی، حشهان نهشهریها پهت

  وهان از تهشههدر عوض، زحمتِ آن زلف پری
 
  کار از منلبل طیهن سهخ ایهاسهرم! پهسهپ

  ی خوبان از توشوهرا، عِ و سخت اگر نیست ت
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  نک از مب و چههلهولِ طههی وصهرانههگهن

 ران از توجهبِ ههانِ شهجهیهراب و ههطهاض
 

  ادرها  از مههههرکهعهشُستن و پُختن و این م

 وان از تجهسنهس فهک دیههیدنِ یهرنجِ بلع
  
  دن از منیهکشار هب، بهطَهال حَمّهل حهثهم

 خت است! ولی خوابِ فراوان از توهرچه سهگ
 

  از من -پسر جان! -روز و شب، گفتن صد بار

 از تو -ان!هدر جپ -ارک بهتن یهمتِ گفهزح
 
  نهرف از من و حهخهدونِ سهول، بهدادن پ 

  وان از تهابیهام و خههه در و بهز، بههنِ پُداد
 
  ی کردهن خطا را همه کردند، تو هم خواههای

  از تو« کیوان»دی، ثروتِ شها نهابهو بهر تهگ
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 به تو چه؟
 

  و چه!ه تهان براسهاِک خخر هاد اگهته از یهرف
  ه!هو چه تهان برمهی کهطّخ رهاد اگهده آبهش
 
  !ه گورهشابور، بهرِ نههر شهور اگهفهده منهش
  شهرکِ کاشان به تو چه! س اگرهاریهده پهش
 
  مدیانِ قهقههیهرگ رفهرن و مهار تهجهفهان

  ه!ه تو چهرِ یاران بهت دیگههجیهت بهلهرح
 

  !درشهورِ پهایه، به گهی همسسوخت گر خانه
  تِ افغان به تو چه!هلّهم رهته اگهشهدر گهدربِ
 

......................................................................... 
.........................................................................  

 
  ه، به منالهودکِ ده سهر کهد اگهنهروشهبف

 روزِ زمستان، به تو چه! زده گرری یخهدخت
 

  ستتاد، دلش خواسته اعده مر شهری گپس 
 !ان، به تو چه؟مّ ه عهه امارات و بتری رفتدخ
 
  گویی؟!که از موز سخن می ودهم بهوه کهمی

  چه! یا شده ارزان به تو گر گران گشته کمی
 

  ر استهتندههت زِ دهان تو کمی گُلّحرفِ م
  است کسی را به لبش جان به تو چه! گر رسیده

 
  کرِ سر خود باش و کناری بنشینهه فهو بهت

  یا که نشد کشورِ ایران به تو چه! هر چه شد
 
  ؟گفتی« کیوان»که ز  دیشیت نکهالو خجهت

  به تو چه!« کیوان»ی ارهتی و سیّهاشمی هس
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  فریاد سکوت...

 

  ای؟دهیزان را شنهلِ خصهامِ فهیز پهرگهه
  ای؟دهینهان را شهدایِ دادنِ جز صهرگهه

 
                           امک ساعت شنیدههتِکهزار تِد هن صهم
 ای؟  هدنیهشتهاکِ زمهان را یکها تو، تهام

                         
  اموش کردههی دل، گهمغه نا بارههن بهم
  ای؟دهینان را شجهیهه ونهاکنهو تها تهام
 
  مایدهینراوان شهراض، فهتهادِ اعههریهف
  ای؟دهینان را شهههراضِ جهتهادِ اعهریهف

 
  ای؟هتشسهی نالهیِ خرهفارِ سنهرگز کهه
  ای؟!دهینهان را شن هِر سهزاع، بک نها یهی

 
  ؟ایکردهسی گوش فی قالههن ه هز بهرگهه

 ای؟نیدهان را شهذیک ههای یههتههیا نک
 

  ست در فها؟یک لحظه گوش کن! چه صدایی
  ای؟دهینلِ جوان را شسهگِ ننهانِ گهیهعص
 

  رسیده است« کیوان»فریادِ این سکوت، به 
  ای؟کوتِ مکان را شنیدهن سهومِ ایهههفهم
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 ...                               بازيـلج
 
  یهتهردی و رفهرا زار کهارِ مهک

  ردی و رفتیهار کهتهرفها را گهم
 

  ی دلم راوهسب تهایههوههشهبا ع
  تیهاز عشق، سرشار کردی و رف

 
  یمارت این بینوا دلهمِ بها چشهب

  ردی و رفتیهار، کهیمهارِ بهمهبی
 
  م فشاندییاهت به رویَهفِ سهزل

  یهتههردی و رفهار کهت راهروزِ م
 

  تهیاههفِ سهر زلهلوتِ زیهدر خ
  یهتهردی و رفهار کهبا بوسه افط

 
  انیودی زمها داده بهی به مهولهق
  یهتهار کردی و رفها و انکهاشهح
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  یچ یادی نکردیهتان، ههاز دوس

  تیهردی و رفهصحبت از اغیار ک
 

  فانهگفتی زِ کندوی لب، بر حری
  روار کردی و رفتیبخشش به خَ

 
  گفتی که تا خوب، جانم بسوزی

 تیهردی و رفهرار کهد، اقهاز قص
  

  ین بارِ من بودهلو اوّهگهز مههرگ
  صد بار، کردی و رفتی این کار،

 
  ان و در آخرِ کارهش زدی جهآت
 تیهردی و رفهکار کهدهها را بهم
 
 
  کُشتم خودم را و شب را نماندی 

 یهرار کردی و رفتههاز، اِصهبا ن
  

  ود راهای خههیهگهچّهازیِ بهبهلج
  ردی و رفتیهرار کهکهوده تهههیهب

 
  به قربانِ چشمِ سیاهت!« کیوان»

  ا یار کردی و رفتی؟هه بهی چهدان
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گفتم...ـن   
 

  د روزیهرساران میهلِ بههفص ،نهر کهم: صبهتهنگف
  رسد روزییهان مهستهای زمهرمهر، دورانِ سهبه س

 
  رهرود آخیهرون مهیهاغ بهالغ از بهک م:هگفتیهمهن
  د روزیهسریهزاران مهوتِ هَههتِ صهوبهم نهفتهگهن

 
  رد؟هگیمیهان نهایهرا پهی که تاریکی چهگفتتو می
 روزیرسد ن! این شب به پایان میهبر کهص نگفتم:

 
 مخور! دستِ جهالت گر خُمی بشکست غم نگفتم:

 رسد روزییهازان مهسوزههای کدهن! خهل کمّهتح
  
  اندازدرهواران بهخییادِ مِهس، بنهَستی: عَهگفو میهت

  ید روزهرسان میهتهسهتیِ مهسهمفتم: وقتِ بدهنگ
 
  ی که درمانی ندارد عشقهگفته یادت هست، میهب

  رسد روزییهان مهه درمهر بها آخهدرده :مهفتهنگ
 

  دمهارها خوانهت باشوهه گهرازی، بهیهدِ شهپیام رن
 رسد روزیعاقبت یوسف به کنعان می فتگکه می

 
  نها کههاشهمهر دارِ آزادی تههاد را بههّلهج اهههیهب
 د روزیهرسیهان مهنِ دادن جاهزمم هتهفهگیهمهن
  

  دهبخشیهی نمهانهگفتی که اشعارت، دگر جتو می
 رسد روزیمی« وانهکی» ا! به هصبر کن جان نگفتم:
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هاهــنچارا  
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  تهبز اسهها، سمانهخورشید و تمامِ آس

  تهز اسهسب ،اهرنگِ گلِ یاس و رنگِ دری

  وقتی که دو چشمِ سبز، دنیای من است

  تهز اسهسب ،امِ دنیاهن، تمهی میدهدر د

 

 

  م من!هترسیهار، مهتِ یهس مسهرگهاز ن

  م من!هرسهتیهمار، مهد خوَهی که بهوقت

  زدهرییهان مهقهاشهردد و خونِ عهگیهم

  ن!هم مهرسهتیهار، مههردشِ روزگههاز گ

 

 

  !شدران میهل ویهاطِ جههسهب اشهای ک

  دهشتان میهدست، دبساین دهکده یک

  اهدی، کاش! َو یهامههان نیهه جهادان بهن

  دهشادان میهت نهه هسهچهود، هر آنهناب

 
 

  تان سازدهلم، نِیسهک از گِهلهم فهواههخ

  ازدهاالن سههکِ نههوتهیِ آن، سها از نِههت

  یهوشهگهازیهلِ بههفهد به طهدههآن را ب

 ازدهان سهریشهواب پهد، خهزنهی بهتا هِ
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  ودهش نبهسی بیهفهروج از قهو خهزادن، چ

  ودهبهش نهیهی بهوسهاتِ ههعهَبهتَ مهآن ه

  تهذشهود و گهر بهتزرگهسی بهفها، قهیهدن

  ودههبهش نهیهسی بهفهها، نسههفهدورانِ ق

 

 

  کن!هگ مهن رنهت، دلِ مهمهبا سبزِی چش

  گ مکن!هن تنهرصه به مهت، عهرخ لبهبا س

  استسبز است دلت مثل دو چشمت، سبز 

  ن!هکهگ مهنهه دلِ سهظاهر بهدر تهن قهای

 

 

  ردهم کهامهاب در جههرابِ نههشق، شها عهت

  ردههم کهر در کامهه زهههانهر، زمههجها ههب

  ومههر شهیهگهه دلهانهه از زمههک تهرفیهم

  ردهم کهل، آرامههدِ وصهیهه امههرعهک جهی

 

 

  تهسامیهون خیّهنهی کهی و نِهههنِی کارگ

  ستالین جامیهفهی سهری و نِهگکوزهی هنِ

  :د بارهوید صهگها بهت تهاسهجهوزه کهآن ک

 تهسامیهنین ایّهه در چهسی کهاره کهبیچ
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  تهن اسهق، آیینِ مهلهمام خهنیکی به ت

  ی تسکیِن من استخدمت به بشر، مایه

  :نهنیِ مهبیهانهی جههالصهخ این است

  است نهِن مهخرد، دی پیغمبِر من، عقل؛

 

 

  تهند اسهخنده برایش ق دهن و، قندان

  تهند اسهرسهقندانِ تهی، چون لب ناخ

  ن،هاور کهی، بهزنمیهر نهد اگههنهخهبهل

  تهد اسهنهخهبها، لهاِم دردههمهداروی ت

 
 

  خواهمهان میهز، جهریهبهه لهقههههاز ق

  مهواههخان میهها همه، شاد و شادمدل

  نمهیهی بهمای رههوس، چههوقتی که عب

  مههواههخیهتِ روان مهالمههه سک ذرّهی

 

 

  انهزم ،ردهر کههر و زِبَها زیهفهادِ جهیهنهب

  انههزم ردههر کهارِ دگههان کهیهعدّها مهب

  ،شهوبهچ دهانهمهراز بهافرههرو، سها سَهت

 انهزم ردهر کههبهاله در تهمه إهتها دسهت
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  !ازدهگر می سکه چه چرِخ فتنه بنگر

  ازدهسیهر مهزِ پَ اهرههی تیههالهبهدن

  ارهرِ کهدر آخ گردد وردد و میهگمی

  ازدهسر میهبهت اههتهوبِ درخهبا چ

 

 

  در ساحتِ باغحسرت است  لِبوی گ

  الغهت کهرده اسهه کهالن ،باالی چنار

  گوید که چرا بلبل رفتکس نیست ب

  د زاغهجا آمهزِ ک دهکس نیست بپرس

 
 

  هیهبن ،اِن مغز داریهمیه هچهر آنهگ

  دهیهب ،انِ دست داریهه میهچهور آن

  دهنهرا راه دهو ههات تهد به خَرابهشای

  یهههنج ،دهگر آنچه در آنجا به تو آی

 

 

  ردد!هم گهت غاادیهدم مگذار، شیک

  ردد!هاتم گهو م وگهگذار، سهت مبزمَ

  عهمهر در جهی دوستانِ حاضاز حلقه

 رددهم گهکی کتا چشم به هم زنی، ی
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  تهک روز حسابی و کتابی بوده اسهی

  وده استهی بهابهتهر، آفهبر تارِک شه

  ندهش خوانهانهآسمهاین چتِر سیاه، ک

  تهار، آبی بوده اسهمِ یهندِ دو چشهمان

 
 

  اد و سرمستهار، شهنارِ یهک روز کهی

  شستهنب دهیار بای یک روز، به سوگِ

  ردهکاری هود کهشبا چرخ و فلک نمی

  تا بوده زمانه، این چنین بوده و هست

 
 

  ندهن گفتهرویهان و پهارگهقومی ز ست

  دهنهن گفتهقومی به زبان مذهب و دی

  :ههارِ همهفتهگ ،شهیک جمله نبود بی

  جملگی این گفتند -ستدنیا قفسی -

 

 

  ،توانهگر نهست، دیهشهوان نهگر نتهدی

 ،وانههتهلب بر همه چیز بست، دیگر ن

  رندهیم بهینهم و ببهینیهت بنشهکاهس

 وانهگر نتهت، دیهدای دسهار خهدر ک
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  ردهارم کهمهو بیههان تهمهشهاریِ چهمهیهب

  ردههارم کههتهههرفهه گهصّهم و غهدر دامِ غ

  نهههه مهی داد بههدگهدِ زنهیهک روز، امهی

  ردههزارم کههیههه بهههانههر از زمهههروزِ دگ

 

 

  تهده اسهوش شهرپهس بر آتشِ عشق، عقل

  تهآن مستی و شور در تو، خاموش شده اس

  وزهنهم، ههیهستهکهی که شهروز، جناق یک

 راموش شده استهرا فو هرا، تهت مهاد اسهی

  
 

  ن،ههم مهدانیهمهر نهر، اگهزِ دگههیهر چهه

 ؟!نهم مههدانر نمیهگهام، میهنهتهن رفهم

  سههد کهدانیهمهر روم؟ نههالِ دگهد سهص

 نهم مهدانیهمهر؟ نههسِ دگهفههک نها یهی
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ا دآز  
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  کوه یخ
 

 ساعتی پیش

  ی پُشتاز همین کوچه

  شددوستی رد می

     ... و گلی اندر مشت

  ناگهان، عطرِ وجود تو، فها را پُر کرد

  سست شد پاهایش

 نفهمید چه شد      ... و  

 مثلِ روزِ آغاز،

  رخسار پریدنش خشک شد و رنگ زِ ده

  ای پر تردید!لحظه

 بروم یا نروم؟!

 
                  

  بوییدرا میو ساعتی بعد، کنارِ تو، ت

 اف و بلورین یخیو تو چون قالب شفّ ...

 ی سنگی زیباهکه در آن، تکّ

  خدا ،جای دل هشته
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  ! نگرفتی گل رابستاندی

  اثری در تو از آن عشقِ پریروز نبود

  ش زدای خشکلحظه

  کاش آن عابرِ یک ساعت پیش

 ی پشتاز همین کوچه

  های دیروزفارغ از خاطره

  شدهمچنان کوه یخی رد می

  و گلِ دستش را

            ،به نسیمی در کوه

  جوی آبی در دشت               

         داد                                     یا به یک آدمِ دیگر می                   
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 ... شودگار میــن ا

 

 ت و رفتهشود که قفس را شکسانگار می
 ور چیدهید نهشِ خورشههای آتههمهاز هی

 ی سیاهس از آن حفرههها، پتهآن دوردس
 م دیدهشهه چهدا را بهشود، که خمیانگار 

 
 
  هاگهنهگ و فَهی دَنم، با همههدیهل قهمث
  نخفت حرها سهبی تهکه ش شودیهگار مهان
  شودگار میهم انهه ههنهههای کهها واژههب
  رِ تازه گفتهعهتا ش دو ،مهدیهبِ قهالهر قد
 
 
  سیهد از کهجیهرنهه نهود کهشار میهگهان
  ردهرار کهردم فهلِ مهه داخهب ودهشا میهی

  دهل دور شهقهی از عهمهک ودهشار میهانگ
  رار کردههرقههری بههط دگهها دل، روابههب

 
 
  که کمی خسته شد، نشست شودار میانگ

  اه بردهنهی پهجهی دنههاز زندگی به گوش
  اسهی و یهل رازقهر گهطههالی عههدر الب

 ردهد راه بهداونهه خهب ودههشار میهگهان
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 اي صمیمی...

 

  ای صمیمی! ای دوست! 
  گاه و بیگاه
  آیی.ام مییِ خاطرهلبِ پنجره

 دیدنت
  از دور اتّح 

  پاشددل می آتشِ  آب، بر
  یِ دیدارِ توام،آن قَدَر تشنه

  که به یک جرعه نگاِه تو، قناعت دارم.
  دل من لک زده است.

  گرمیِ دستِ تو را محتاجم.
  ... و دِل من، به نگاهی از دور،

  سازدمی طفلکی
  ای خوب! ای قدیمی،

  تو مرا یاد کنی یا نکنی،
  من به یادت هستم.

  ادت هستم.من، صمیمانه به ی
       ست.وآرزویم همه سرسبزیِ ت

              دایم از خنده، لبانت لبریز!
                                                  گُل باد! دامنت پُر
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  فرـک

 

  دانستیتو اگر می
  که چه شوری دارد که چه حالی دارد

  !خنجر از دستِ عزیزان خوردن
  رنجیدینمیاین قَدَر زود 

  پرسیدیو نمی
  ی خود را که بر آنخنجر سینه

  بوسم؟!ست، چرا مینقشِ دستان عزیزی
  فهمیدیکاش می

  اقدر مراِم عشّ 
 رنجش از دست عزیزان، کفر است
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 خبر
 

 در خبرها  گفته شد: مردی شریف،
 تهرده اسهردم کهزندگی را وقفِ م

  
  اف گفت:انصیهقِ بهلهف خهسّأهبا ت

 رده استهم کها گُهحیف! سوراخِ دع
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 مه واژه نــــــا
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چهارمچاپ  ينامهواژه  
 المثلاشاره به ضرببیت دوّم:  -20صفحه 

 به شوشتر زدند گردن مسگریدر بلخ آهنگری/ گنه کرد 

 بین کوه و دشت -دَمَن: بخش پایینی کوه

 نگام پگاه گویند، سحری صبح: در گویش نیشابوری به هدَمدَمه -21صفحه 

 های انگورباغ ای سیاه، آفتِپرندهسار:   -22صفحه 

 شدنکنایه از رسوا تشت از بام افتادن: -23صفحه 

 ک: تیرناوَ

 چپاول-یغما: تاراج -24صفحه 

 ملّاح: کشتیبان

 احباب: دوستان
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 اعدا: دشمنان

 ی روزانهوظیفه: جیره

 محاکا: باز گفتن

 شِ دنیاارزی دنیا: مال بیجیفه

 

 ت گزیده را به تماشا چه حاجت استخَلو مصرع دوم: ،بیت دوم

 مصرع از حافظ                                        

 بیت دوم: اشاره به شعر معروف سعدی: -27صفحه 

 شود، گنج میسّر نمیبرده رنجنا

 که کار کرد !زد آن گرفت جان برادرم

 المثل معروفِاره به ضربت به زین و ... : اشپشتَ -29صفحه 

 گهی پشت به زین و گهی زین به پشت

 ی: مقدار کمیمَککَ -35صفحه

 شود:و دو معنی کامال متهاد خوانده می این غزل با دو روش -37صفحه 

 لاوِّ« نیست» ست بر دوّم تأکیدی« نیستِ» به روش معمولی که  -1

 کند.فی میاوّل را ن« نیستِ»دوّم « نیستِ» به روش دیگر که  -2

 ام ز هستی تو: اشاره به این بیت از ایرج میرزا:ای هستی -38صفحه 

 تا هستم و هست دارمش دوستپس هستی من ز هستی اوست    

 ادب: در اینجا منظور ادبّیات و دنیای ادب است. -40صفحه 

 های خیامگردد: اشاره به نقش کوزه در ترانهای اسباب میکوزه

 نیوتن که از روی ضرایب-اشاره به مثلّث خیام: مثلّث در نگاهت ...

 آید.معادالت پیچیده ریاضی به دست می

 مای جاللی یکی دیگر از شاهکارهاین:اشاره به گاهتو گویی با حساب و ... 
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 نماهای جهان است.ترین گاهارزشخیّام که هنوز از پر

  «شباهنگام نامت....» و « به نام دیگران...» های در مصرع

از جمله خیّام بر آن  د بزرگ،ی زریّنی که نام صد دانشمناشاره به کتیبه

 ماه برپا شد. یی فها نوردان آمریکایی در کرهنوشته شد و به وسیله

 حر: افسون و هر دعایی که با آن سحر را باطل کنند.السِّباطل -42صفحه 

 ای که هرگز شکسته نشود.صوح: توبهی نَتوبه -43صفحه 

 .کجا عاشقی کرد: هر جا عاشقی کرد -44 صفحه

 بنا شد اگر: اگر قرار باشد

 کون و مکان: تمام هستی  -47صفحه 

 ی شراب بزرگرطل گران: پیمانه

چاه حسادت: اشاره به چاهی که برادران یوسف از روی حسادت وی را در  -49صفحه 

 آن انداختند.

 مافات: گذشته -52صفحه 

 نحرامی: دزد، راهز -55صفحه 

 یای مصدری است.« ی»ی خوردن، گساری: مِیمِ -56صفحه 

 ی دار آورده است.آورده دارم: برای من حلقه -57صفحه 

اند: در باورهای قدیم بومی نیشابور، اجنّه در زیر زیر زبانم داده شاهیِ -58صفحه 

ای دارند که وقتی در خواب به کسی بدهند بدین نشان است که زبان سکّه

 گویند.اند. آن سکه را شاهی میتسخیر او در آورده خویش را به

 .زمانی که ابتدا ندارد روز ازل، الست:

 .مان: پولی که بابت ضمانت بپردازندالهّوجه

 نی نبات و نی برات و ... : اشاره به غزل مشهور حافظ: -59صفحه 

 «ن ...آ ه نجاتم دادند       و اندردوش وقت سحر از غصّ
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 است. پاک در اینجا به معنای کاملنمرده بودم پاک: 

 طور آشکاره آشکارا نی: نه ب

 سالکان: رهروان -60صفحه 

 تربتِ سجّاده : مُهر

 .زِ در دوستی بیرون آمدن: از راه دوستی وارد شدن -61صفحه 

 صهبا: شراب

 چلچلی: آواز خوانی

 شد.یدِ بیها: کنایه از دست حهرت موسی که از آن نور ساطع می -62صفحه 

 کوچکتر از آن. گنجشک سیاه  ن: یکی از پرندگان شبیه به کالغ و کمیغَزَ -65صفحه 

 اند.ربا نیز گفتهو موش

 چنبره: دایره مانند

 : اشاره کننده با چشم و ابرو، سخن چین غمّاز

 زنِ روسپی پیر ی نابکار:قحبه -66صفحه 

 تی در موسیقیدوالچنگ: نام نُ -68صفحه 

 ای برکه: این دلِ برکه مانندنماین دل -69صفحه 

 گیرذ: چوب باریک استاد یا معلم سختی تلمّترکه -72صفحه 

 فلک: به دو معنی آمده است، روزگار و اسباب تنبیه

 پرویزشب رنگ، شب مانند، نام اسب خسروشبدیز: 

 رخش: نام اسب رستم

کند  تر باز با باز/: کبوتر با کبو: اشاره بهی کبوتر و بازای سخن تازهشنیده -73صفحه 

 بودن است.« خراب»اینجا  در اشتراکوجه همجنس با همجنس پرواز، 

 راه شدن کارهاالمثلی است کنایه از رو بهپای کار آمدن: ضرب ،اسباب -75صفحه 

 گردانروان یرایی زودگذر و فریبکارانه موادِّدیر: گی تَخنش ه -76صفحه 
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  :ه به این بیت از حافظبه قول حافظ اگر ... : اشار -77صفحه 

 من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم

 من باشدگاه بر او دست اهرکه گاه

 میدان -ناحیه -ساحت: فها -78صفحه 

 های خود جاروب کنند.به مژگان روبند: با مژه -79صفحه 

ام که ای سرودهبه یاد یغما: این غزل را به یاد دوست نازنین و شاعر آزاده -80صفحه 

اش بزرگترین سند افتخار زندگی ی گِلیهای دست و خانهپینه

دیوانِ حیدر » کتابِ جلدِ از پشتِ ،حهاش بود. نمای این صفشرافتمندانه

جناب سعید  ،کار ارزشمند دوست اندیشمندم« شاعر خشتمال نیشابوری

برداشت گردیده و مصرعِ نخست از بیت آخر غزل، از خود شاعر  ،کاویانی

 می و روانش شاد.است. یادش گرا

 یمن: در اینجا به معنی ِ در پناه ِ و در سایهبه یُ -81صفحه 

 : کِلک: قلم84صفحه 

اشاره به پیل یاد هندوستان کردن، کنایه از هوس  : تا پیل هر دلی...

 کردن

 های جغرافیای گرد و کرویاطلس: نقشه

 هاانهی لشگر، پیشرو سپاه، اینجا به معنی نشطلیعه: مقدمه -86صفحه 

ای به نام هالهل به دست ای که از حیوان افسانهزهرِ هالهل: زهر کشنده -87صفحه 

 آید.می

های اول هر بیت نیز دارای ای خاص از غزل است که در آن مصرعگونه -88صفحه 

 ردیف و قافیه است.

 اش آب است دلم: اشاره به آب شدن زهره از ترسهرهزَ -89صفحه 

www.takbook.com



 

      

139 

بر
و ت

ه  
رک

 ت

تا  مرگ، نزدیک است ... : باور این است که شخص منتظر مرگ اگرچه -92صفحه 

 .میردوقتی که در انتظار است نمی

 در بلندی و دور از دسترس  ،ی گچی و باریک روی دیوار اتاقف: تاقچهرَ

 است. کودکان

 ختی: اندکیلَ -93صفحه

 دومَنی: مَن واحد وزن است، هر مَن برابر با سه کیلوگرم است. -95صفحه 

 .المثل آه در بساط نداشتنمصرع آخر: اشاره به ضرب -96صفحه 

 شود.ه: دنباله، باقی مانده، آنچه چیزی با آن تمام میتتمّ -97صفحه 

 زنخدان: چانه، زیر چانه -100صفحه 

 اره است.نفس: جان، خون، تن، در اینجا منظور نفس امّ -101صفحه 

 ه ه، رودخانه، گشادگی میان دو کووادی: درّ -103صفحه 

 جور: ستم کردن، از راه راست منحرف شدن، کنار رفتن -104صفحه 

 نخ تابیده ی زهِ کمان -چلّه: چهل ال  -106صفحه 

 افشانیارش شهاب در آسمان، به مفهوم نورشهابی: اشاره به ب -107صفحه 

 رباب: یکی از آالت موسیقی قدیم شبیه تار -108صفحه 

 سخت است.رکتاب: در گویش نیشابوری به معنی سبی

 چانه یچاه زنخدان: کنایه از گودی زیر لب و میانه -110صفحه 

 به صحرای کربال انداختن: کنایه از به بیراهه کشیدن سخن -111صفحه 

 کشحمّال حطب: هیزم -112صفحه 

 از قصد: با آگاهی و حساب شده -117صفحه 

 حافظکه می گفت عاقبت یوسف ... : اشاره به این غزل از  -118صفحه 

 م گشته باز آید به کنعان غم مخوریوسف گ
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 نخست: دنیای من است: همه چیز من است. یچارانه -120صفحه 

 یعتی است.رمهمون این ترانه از دکتر علی ش ی چهارم:چارانه

 آمدهانخست: تَبَعات: پیی چارانه -121صفحه 

 اِمالَه: به زور داخل کردن :می چهارچارانه -122صفحه 
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 هنرمندان يوسیله به که دفتر این از ییهاسروده

 است: شـده اجـرا یـایـقیـیـموس صورت هـب زیر
 

 با صدای استاد محمد صدری 26یصفحه «پاالن کج» -1

 با صدای مهدی 27ی صفحه «پرچم» -2

 با صدای استاد محمدصدری 38ی صفحه «مادر» -3

 دریبا صدای استاد محمد ص 42یصفحه«اندازه ای دارد» -4

با دو اجرای مختلف با صدای همای و گروه مستان در آلبوم  «خطبه» -5

  بیکرانسرزمین 

 با صدای استاد محمد صدری  55یصفحه« چه می شد» -6

 با صدای نوشین تافی و مهدی  61ی صفحه «اگر بگذارند» -7

 با صدای استاد محمد صدری  72ی صفحه« ریا» -8

 همای با صدای  75 یصفحه «قرار» -9

 با صدای استاد محمد صدری  81ی صفحه «کسی نگفت» -10

 با صدای استاد محمد صدری  106ی صفحه«شتاب مکن» -11

 با صدای استاد محمد صدری 118ی صفحه« نگفتم...» -12
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  :از همین قلم
 

  1345 / پارت مشهد/ نیشابور
  1370/  دانشکده شرکت مخابرات / دور راه از کنترل هاي سیستم

  1382 /نشر عباسی / (کودک کتاب)  قوقولی

 ناشر مؤلف /  (کودک کتاب) مادر شیر و قوقولی
 مجوز انتظار در / (ترجمه)سیتی فیلی ماجراهاي

 1384 / تبر و ترکه

 در انتظار مجوز/ 1397 /  تازه باران بوي
 
 

 هاي ارتباطیپل
 

Tel: 09123764007 
WWW.Keyvan.COM 

Email: mkh810@yahoo.com 

Telegram: @keyvanhashemi   

t.me/keyvan_hashemi 

Instagram: morteza.keyvan.hashemi 
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