
  خام خیالی ...
  
  

 سیمرغک دروغ

  شیرانھ سھم خویش چو از فتح قاف

  یافت                                 

  از رخ فکند نقاب وعیان کرد بر جھان

  یک داِل بد خصال !

  امانبی رحم و بی

  بر مرغکان

  پرید!            

  ای غریببا کینھ

  سر کند ھر کھ را کھ بھ سر بود

  رای راست!                      

  با کین بیشتر

  ،ھر پر کھ د اشت جوھر پرواز

  زود چید؛                                    

  با این خیال خام

  کھ نبالد بھ بال ھا

  دیگر پری

  بھ نیت پرواز!               

  
  جعفر مرزوقی(برزین آذرمھر)

 



 نوزایی

 

  گل کردن و

  شکفتن           

  چون ھستھ ی ھلو،

  از کودکی دور

  بودش آرزو...           

  باد سیاه دست

  اما وزید سخت

  تا بر کند ز ریشھ

  .ھر چھ کھ رستنی ست..
  

  آن دیو دل چھ داند

  ن غنچھ ی اسیر؟!از

  ھایش با مرگ روبرو ستگر زیر پنچھ

  آرزوست! باغشدر  دوباره، دنیبال

  

  جعفر مرزوقی(برزین آذرمھر)

 



 در خلوت غروب...

 

  درخلوت غروب

  بغضی کبود

  در گلوی پنجره پوکید.

  خیل کالغ ھا

  از روزنھ

  بھ خلوت متروک در شدند...

  
  ،در گرگ و میش صبح

  ھر دنج گوشھ ای

  از رنگ و عطرخاطره ھا

  پاک ُرفتھ بود.                             

  در طاقھ ی سحر

  چیری بھ غیر اسکلت شب نمانده بود!

  
  جعفر مرزوقی (برزین آذرمھر)

 



  رزم مھ

   

  عصرکارست و

  عصر رستاخیز!          

  ای بھ جان آمده

  زجا بر خیز!             

  باسالح یگانگی بر کف!

  لشگر ِمھ بران بھ سوی ھدف !

  این جھان کی شود ،جھان دگر؟

  تھی ازھر طفیل و سودا گر؟

  فقر جانگیر ، فقِر پیوستھ!

  غول سرمایھ

  ھا بستھ!دست           

  واره ،نان ھمیشھ س

  توده ،ھمھ                  

  دوزنان در پی اش، بسان رمھ؟

  نیش ازافعیان زر خورده؟!

  مرده ؟! بساشان ازَسِم سود

  برگشتھ! ،دکی دھی مژده ، دا

  بر شگرد زمانھ سر گشتھ

  ه رفتھ کجا ؟ نرفتھ کجا؟ار

  ھا !نا شده حل بسی معما



  نبَود گر غم دگر خواھی ؟

  ؟نبَود پرتو خود آگاھی

  کی توانی داد؟ ،وعده ی داد

  نو ز کھنھ چسان توانی زاد؟

  چالشی گر نھ و تالشی چند!

  ریشھ شر کجا توانی کند؟

  تا سپیده، ره، ار چھ دشوارست

  ھر گره را گره گشا کار ست!

  
  جعفرمرزوقی (برزین آذرمھر)

 
 



  ماه مھ

 

  پرچِم داس و چکشی برکف

  خلِق دنیای دیگریش ھدف!

  ھای امید ،مژده بخش بھاره

  پور بیدار ویاِر غاِر خلف

  اش در رنجاز شکست کنونی

  رنجش ازروزگاِر گشتھ تلف!

  در سرش شور وحال عصر دگر
  

  گار گر، چاره گر، ھدایت گر

  نھ فرو خفتھ گوھری بھ صدف !

  ترسش از پَرسھ گرِد سرمایھ
  

  ھا سوگند،بر لبانش ھزار

  ،کھ گرفتھ ز ھر شکستی پند

  شور در دیدگان و جان بر کف!

  در کالمش ھماره جاِن سخن:

  ھدف ره کجا توان بردن؟!بی« 

  »فروغِ ھدف!راه ،چاه است بی

  

  جعفرمرزوقی (برزین آذرمھر)

 



 این شام قیرفام

  
  ! نیارد بسی دوام ،این شام قیرفام

  
  !دربطن این عجوزه ، سحر نطفھ بستھ است

  
  )برزین آذرمھر(جعفر مرزوقی

 



 ھرگز...

   

  ،ھرگز نگردد این د ر

  بر پاشنھ ی دگر                     

  ،تا می تند بھ در

  ،تار                    

  عنکبوت یاس،                        

  بر ھر دریچھ تا

  ھو ھوی انزواست،                 
  

  تا زوزه ی نفاق

  گرگی ست خیره سر!...                

  
  جعفر مرزوقی (برزین آذرمھر)

 



 اگر...

  
  اگر

  بھ افسوِن مار مھره ای

  نکشانده بود مان

  بھ بند                      

  لکاتھ ی دروغ،                           

  ونریختھ بود

  ،ھا ترین واژهدر بطن معصوم

  را»ساده لوحی «ھای سیاه طرح نطفھ

  ،بھ یاری سرانگشتان ما

  امروز

  چھ می توانست برخیزد

  جزعطر راستی

  ازموج ھرسالم و              

  از کنھ ھر کالم؟!                           

  
  جعفر مرزوقی (برزین آذرمھر)

 



  
  پیر عنکبوت ھا...

 

  ھاپیر عنکبوت

  ترسان از این کھ خود شوند
  

  ،در تار خود شکار                            

  تارمی تتند و بس

  ،بھ ھر تار می زنند                  

  اندیشھ ای

  بھ دار،              

  بھ سر ولیشان کابوِس 

  نا قوس رنج و کار                            

  افکند طنینک ھر گاه

  با عزم تار ومار...                        

  ھایا برکشیدن ازتن بیداد 

  دمار!                                  

  
  جعفر مرزوقی (برزین آذرمھر)

   

 



١  
  

  چیست؟، کار 
  

  خمیر ه ی ھشیاری ست!
  

  دمی بھ کوچھ نظر کن!
  

  ھا کھ بھ گردن چھ حلقھ
  

  کاری ست !زداِر بی
  
  
٢  
  

  ،گر نبودی خنجر مھ در نیام
  

   ،تیرگی
  

  کی چیره گشتی مستدام؟!    
  
  

 جعفر مرزوقی (برزین آذرمھر)

 



  
  افسوس...

  
  

  افسوس
  

  در قعر اين جھنم سوزان
  

  ای امشب به جای آن که بود چون جرقه
  

  در انفجاِر صخره بيداد...                   
  

  ای گلوله  گشته
                   

  در شيشلول پنھان                   
  

  ھای مان،در جيب                  
  

  ،انبر ضد ھمگن                  
  

  ھای طبقاتی !باروِت کينه                 
  
  

 برزين آذرمھر

 
 



  باور      
  

     ***  
  

  ديريست باران
  

  گردانده رو ،
  

  از اين دياران،              
  

  جنگل سترون گشته 
  

  مانند بيابان                        
  

  کم تر نشانی ھم نه از عطر بھاران...
  

            ***  
  

  سوگو اران،  در اين کنام
  

  ،اين زجرگاه داغ داران
  

  نصفير تير بارا  پيچد
  

  ھر گه که بانگی بر شود 
  

  از مرغ بيدار!                               
  

  بينی در اين جا
  

  ،خورشيد 
  

  در تابوت شب 
  

  عيسی مصلوب،                 
  

  گناھی بر سِر دار!ماه غمين ھم بی



  
                 ***  

  
  بر ما مگوئيد!

  
  باور ندارم!

  
  ،ديده  دريای زجر جزر

  
  ،با اين ھمه دردی که دارد در تن و جان

  
  گردانده باشد رو 

  
  ز توفان!                     

  
               ***  

  
 جعفر مرزوقی (برزين آذرمھر)

 



  درد زمان!
  
  

   بشکسته خلق را 
  

  کمر                  
  

  پدر اين فقر بی                     
  

  اما اگرتو قصه ای
   

  زين غصه سر کنی              
  

                        دھان  بندند در دمت
  

  گويند:
  

  بی خبر!«           
  

  درِد شکم دگر 
  

  نيست!» درد زمانه«                 
  

  را اگر»درد «اين 
  

  مرد زمانه ای             
  

  در عضو ديگری                    
  

  »بايد چشيد و زيست!                             
  
  

 جعفرمرزوقی (برزين آذرمھر)

 



  دغدغهمرغ بی
  
   

  پيچِک نازک و ترد
  

  ،رسته از چنگ زمستانی سخت
  

  ريشه بسته درخاک ،
  

  افکنده بر افرای بلند ،  پنجه
  

  رفثه تا اوج تمنای بھار ...
  
  

  مار خنياگر باد از کينه،
  

  ،سخت بر پيکر او پيچيده
  

  بی امان
   

  زھر بر او می پاشد        
  

  خونش از ھر رگ وپی می نوشد
  

  و کوفتنش می کوشد...در فر
  
  

  دغدغه مرغ بی
  

  اما آن سو 
  

  نه نفيری ش به دل، زين بيداد
  

  نه ستوھيش ز دل سنگی باد،
  

  شرمی حتی  ونه



  
  در نگاھش پيدا               

  
  دم تکان می دھد و 

  
  آھسته                      

  
  برمی چيند !  دانه                            

  
  
 ی (برزين آذرمھر)جعفر مرزوق 

 



  کبوتر صلح

  
  

  وقتی که بند، نمی شود سنگی به روی سنگ،
  

  ھر چه بھانه می کنند ديوان برای جنگ...
  

  خون از دمار دھر یھر کرانه ابارند به 
  

  پر کی زند کبوتر صلح سپيد رنگ ؟!...
  
  
  

 جعفرمرزوقی(برزين آذرمھر)

 



  امان
  
  

  آن 
  

  باد ھرزه دست
  

  سنگی زد و
  

    شکست               
               

  شب افروز الله را
  

  ھای شب...برصخره                      
  

                        
  اين گونه قفل زد،

  
  به بال پرندگان ،                  

  
  ديری بعد از آن

  
  ،با آن که وقت آمدن آفتاب شد

  
  ای نخواند هديگرپرند

  
  ،در تنگی قفس                         

  
  حتی خروس ھم 

  
  ندميد                      

  



  در نی سحر...                          
  
  
  

 جعفرمرزوقی(برزين آذرمھر)
 



  ھای دروغبمب
  
  
  

  اين روز ھا
      

  ھای دروغ اندبمب
  

  که از ھرسو
  

     فرو می بارند              
  

  صدا تا بی
  

  ھای ذھن مادرپستو             
  

  ند!منفجرشو                                     
  

  شگفت آن که
  
  قربانيان اين فاجعه ما
  

  شتابان
  

  می يازيم   دست به سويشان
  

                     و کشان کشان
  

  می بريم  به ھمان پستويی              
  

  که دلخواھشا ن است!                            
                                                                                                    

                   
 ذرمھربرزين آ

 



  کبوتر صلح 
  
     

  ديگر،
   

     چو بند،      
  

  نمی شود                 
  

  سنگی به روی سنگ،                          
  

  بی ھيچ 
  

  بھانه،            
  

  می زنند                
  

  بر طبل و کوس جنگ...                        
  

  در اين ميانه ، 
  

   گر                

  تپند                    
  

  ھم،  برای   دل ھا                              
  

   پر 
     

   کند   وا    
  

  رنگ...  سپيد  کبوتر صلح               

  
  

 برزين آذرمھر



  ی درو... ھنگامه

    
  از جرزھا 

  
  به ھر گذری              

  
  نفِت کين  نشط                            

  
  ھای خشم  ھا تلنگر انگشت بر شيشه

  
    باروِت انفجار   ھا تراکم درزاغه

  
  موجی ست رو به اوج...

  
                    آتش زنه کجاست؟

  
  گو بس کند بھانه را

  
  بھانه جو!  مرد                          

  
  ديگر نمانده فرصتی بھر بگو مگو!

  
  ای گردد به ھر جرقه

  
  اين برج زير و رو!

  
  اما به ھوش باش و

  
  درايت به کار بر!                      

  
  کاين شعله در نگيرد

  
  يکسان به خشک و تر!

  
  
 برزين آذرمھر 



      سپاه ماه مه
                  

     
  به باِغ خرِم گيتی بھار می آيد.
  بھاِر مردِم چشم انتظار می آيد.

  
  ھای روان  به شاخه  پی بھار طبيعت

  بھاِر دلکش و زيبای کار می آيد.
   

  به ماِه خرِم ارديبھشِت خرم پی
  شمار می آيد. به ديده پرچم و گل بی

  
  وباره جوانبه مو سمی که جھان می شود د

  ھای زمان عطر کار می آيد. ز کشته
  

  به ھر کران که نظر می کنم به روی جھان
  سپاِه ماِه مه از ھر کنار می آيد.

   
  جھانی زحمت  سپاه کار، سپاِه 

  دوباه بر سر سکوی کار می آيد.
  

  شھردر سراسر شتابنده   ز گام ھای
  ياران غار می آيد. طنين چالش ِ

  
  از جرقه ی خشم  گشته  ھای گره زمشت

  ازکارزار می آيد.  نويِد روشنی
  

  به شوق صخره شکستن به کوھسار ستم 
  قرار می آيد. چو شعله ملتھب و بی

  
  گذشته چون شب تاريک در تالشی شب

  سپيده با رِخ خورشيد وار می آيد.
   
  صبحورشی که به شب می برد فرشته ی زي

  سپاه ظلم و ستم تارو مار می آيد.
  

  ه دواند ه به شوره زاِر ستمچو داد ريش
  درخت سبز عدالت به بار می آيد.

  
  نبرد  ھای جانگداز پی سياھی شب
  افتخار می آيد.  ِ◌  پگاه سيمتن

  
  چگونه اسب بتازد به فتنه اھريمن؟
  چو اورمزِد زمان شھسوار می آيد.

   
  چگونه تير گشايد به رھرو ره صلح



  باِغ سحر، شب شکار می آيد.   چوشيرِ 
  

  دگر نه جای سرافکندگی ست بھر شکست
  چشِم خرد اشکبارمی آيد.  اکر چه

  
  چنان ز"کار مجرد" تھی شدم از خويش

  که کار در نظرم چوب دار می آيد.
  

  باران حقيقتی ست که در زير ابر بی
  بھاِر ھستی ما سوگوار می آيد.

  
  جھان ھميشه نماند به کام سرمايه

  کار می آيد.  به يمن آنچه ز دنيای
  

  منه زدست سالحی که بر گرفتی چند
  نبرد توشب ماندگار می آيد. که بی

  
  دوباره گردد با ز  بھار سرخ به گيتی

  بھاِر کار در اين روزگار می آيد.
   

  بکو ب پا و به ميدان شھر دست افشان
  که بر اريکه ی قدرت نگار می آيد.

   
  سپاه صلح بخوانش، سپاِه رستاخيز

  می آيد! که او ھماره ترا غمگسار
   

 جعفر مرزوقی ( برزين آذرمھر )

 



  برای ماه مه 
  
  
         

  می بارد باران   سخت
  

  در باد!                        
  

  توفان   د لدارد اندر 
  

  فرياد:                        
   
  در خزاِن زرِد سرمايه «
  

  گر ھوا راست به تن 
  

  عطِر داد                        
  

  از دم گرِم بھاِر کار ست
  

  »درسيه دره ی سرد بيداد!
  
   

  
 برزين آذرمھر

 



  توفش توفان    
        

            ١  
  
  سکانداران کشتی دنيا     
  

  ديری می الفند       
  

  ھر جا :  وقفه بی                       
  
  دريا خاموش است «    
  

  اوج موجی نيست      
  

  مرده تاابد       
  

  »در دريا  توفان                         
  
  تاب مرداب ليک در عمق بی     
  
  موج پنھان  بس   
  

  دايم در غوغاست                         
  
  نخواھی  خواھی   
  
  می گردد عيان   
  
  می بارد باران   
  

  توفان !بالد می                      
  
   ٢  
  
  ما نشستگان ،      
  
  دل شکستگان ،   
  

  در ساحل،تنھا                     
  

  مانده ايم بر جا                                     
  
  تا کجا  تا کی     

   
  در وھمی بيمار   
  
  د شبزا  باوری  در گير غول   
   



  چون پر کاھی  
  

  در پنجه ی باد؟!                   
  
     ٣  
  
  دريا در جزری از زجر پنھان     
  
  مانده است خيره     
  
  رو به آسمان     
  
  آسمان اما     
  
  در فريب او     
  
  می بافد ھر دم     
  
  بانخ رويا     
  
  تصوير گنگی     
  
  در قعر دريا!     
  
     ۴  
  
  به کجا می رويم ما ،     
  

  به کجا؟                                    
  
  سر سرکشی که توسن روز بی     
  
  می نھد در مصاف با شب تار ؟     
  
  به کجا می رويم ھان     
  

  به کجا؟                                  
  
  سر سرکشی که باد بھار بی     
  
  می کند شعله ور ھماره به گاه     
  
   تا نشاند به خنده      

   
  پرچم گل                         

  
  ھای کوه سياه! برسر قله     
  



  
     ۵  
  
  بر گرفته سکان الماسين     

   
  با چراِغ چرای چاره نما     
  
  می رويم پيش      
  
  نيمتا که بر چي     
  
  ھر دخيلی ز دست و پای خدا     
  

  می رويم پيش تا که بگذاريم      
  

  پشت سر       
  

  ھر چه کوره راه سياه        
  
  ی اعجاب  تا رسيدن به ورطه     
  
  و بر افکندن نقاب ،      
  

  حجاب                            
  
  از رخ انقالب گويا خواب !     
  
      

 برزين آذرمھر

 



 !  ای گل من

  
                                    

  ھمه جا را گرفته روِح بھار
    

  گرم رقص است الله ی تبدار،
   

  دل کوه ،  از  جوش  می زند چشمه
  
  انبوه  ھاله ی مه  ،در  کوه 

  
  رنگ يک لبخند  گل به ھر شاخه

  
  رسته ز بند؛  پر شکسته  ھد ھد

  
  پوپک دل فسرده ی ديروز

  
  امروز   به اوج ھاپر کشيده 

  
  بلبالن عاشقانه می خوانند،

  
  زنده گان، زنده گاِن بيدارند...

  
  نازنينا! به سوگ و غم تا چند ؟

  
                         ھای شب در بند؟ در سيه زاغه

  
  شو شکوفا ،دوباره غنچه بر آر!

  
  آمده 

  
  آمده         

  
  دوباره بھار!               

  
  

  بروی بر لِب جوی! چون بنفشه
  

  ھمچو نرگس بخند بر لب آب!
  

  چون شقايق بجوش از دِل کوه!
  
  اندوه،  سياھی بسر آمد  

  
  نغمه سر کن 

  
  بخوان دوباره به ناز!             



  
  زندگی را دوباره کن آغاز!

  
  ام ده، مژده

  
  بگو که روز رسيد!             

  
  شب شکست و

  
  بخنده شد خورشيد!              

  
  ای شکوفه ی شادی، گل من

  
  ای بھار آزادی! گل من                   

    
        

  
   

  جعفر مرزوقی (برزين آذرمھر )

  



                 آمد بھار
   

  آمد بھار و
   

  بھار بی ملکباز در اين 

  چون پار

  وا نشد گلی و        

  ای نخواند نغمه

  سرگشته بلبلی        
  امشب

  به ھر چه می نگرم     

  زير بام شب                   

  دلمرده و سياه ست!

  دريا سياه!

  کوه سياه!          

                                                          مان سياه ست!آس              

  اين وطنم ،اين ما

  اين مانده در کفن       

  گويی ھزاره ھاست            

   ستدر چنگ اين بال                  

  گويی ھزاره ھاست            

  مبتال ، سرگشته                         

                            !   برخاک و خون رھاست                               

  با اين ھمه ھنوز 
   

  من در خيال پر پر پروانه ی اميد

  در تنگنای رنج

  چون شمع می گدازم و

  برزين آذر مھر                                                     سرشارباورم!                  



  يھودا
             

  ای به تماشای مھر و مه ھر چند لحظه
   

 ھای مرمری ابر خنده زد؛ برپله

  اما از اوج قله ی سر کرده در غرور

          مردار گون به ژرفه ی مرداب شب نشست!

             
                   ***  

          
        آن ننگ مايه مرد،

  گھان ھر چند بی

  سن نبرد،بر تو                

  فرياد آفتابی وبيدار رود را

  ھای روشن و پر خواب روستا با خوشه

          پيوندداده بود،                                          

      بھار باور آن دوستی که داشت با دشمنان خلق در بی

  پيوند راشکست!

                   ***    

  ،درگردبادشب

  اه رزمسنگی شد و نشست به پيگرد ر

  بر دل نه رغبتش به بھاران رفته بود

  ،نز بامداد نامده حسی گرفته بود

  ابری شد و نشست

  ،وزان روز آفتاب

  ھر جا فتاده پيکر سنگی ست

  بيمناک                                  

  ،يا ھر کجا که سايه ابريست پر فريب 

  بازوی تفته را به غضب می دھد تکان!



                   ***  

  ،برره نشسته برف اگر تا به بام ابر

   مھر از سپھر گر شده بيرون،

  به کين و قھر                       
                                         

  ماه چون دِل زخمی به جسِم شب   گر مانده

  گر بيم بھمن است به ھر دره و ھرگذر

  ای گزند؛ زين گرگ ھمھمه نه به دل ذره

  بھار چکيده ست روی خاک؛ خون از رگ

  آتش ز شور ديگری در کوره سرکش است؛

  اين مرده را نه َزھره ی پرواز پر خطر

  ای بر کار آتش است. را نه حصه  اين پوکه

                 ***  

  گمان بی  يک روز

  خنده ی بھار   گل می کند به چھره شب 

  تر می کند دوباره لب خشک شوره زار

  رانه بغض ابرمی ترکد از نھيب بھا

  زان ترکش بلند،

  ھای خواب، در شاخه              

  حس بھار وباغ                           

  بيدار می شود.                                           

  ،طاووس تيز بال 

  ارسته از قفسو

  ازابرھای تيره شب پرده می درد.

  می خواند اين به شور:

  تانه اين جھاندل می کند ز خواب زمس«

  در سپھِر سرد  ھای نھان جرقه  خون



  راھی به سوی فتح سحرباز می کند!

  از کف منه اميد!

  برخيز رو به قله ی خورشيِد تازه کن!

  بنگر دگر نه لحظه ی بر جا ی ماندن است

  نو توشه کن که موسم پرواز کردن است!

  
                   ***  

  با اين ھمه ولی

  او آن بھانه مرد

  نيرنگ   تن داده بر خباثت و                   

  بسپرده دل به نکبت ھر ننگ                                

  تنگ  ھای ھر کوره راه در دامچاله

  دل به بوسه زدن بر بت ستم  بنھاده

     دست ريا گشاده به کار فريب خلق:

  ای دوستان من!«ک

  بر آل ديو واره ی اين ديو دل مست

  از خون مردم است                                    

  نفرين تان مباد!                                    

  از دام مرگ گستر اين ديو پای شب

  آسوده بگذرد                                       

  فکر وخيال تان!                                       

  اين خون که زنده می تپد بر خاک سوگوار

  باران پر شقايق شب بر زمين نشاند!

  بر طرف باغ او،

  چشمی نه خشمناک،

  حرفی نه فحشناک،

  نازک دل است وسخت



  می رنجد از صالبت سنگ نگاھتان!

  می سوزد از شراره ی زخم زبان تان!

  ای دوستان من

  خون مست و رذل و پست   بر اين خدای واره ی

  نفرين تان مباد!                                               
      

  کز اوست زنده می تپد باغ بھارتان

  ھم خنددآفتاب،

  »بر بام خواب تان!                   

  او را گزند زخمه ای،از کينه تان مباد!

                   ***  

  ،ای دشمنانه دوست«

  می پيچد اين صدای غريبانه در غروب:

  ھای بھاری به کوه و دشت اکنون که الله«

  ،در آتش شکفتن و غرق دميدن اند

  ای از تبار دشمن!

  ای باورت دروغ!

  در خاک و خون رزم

  بر خود نگاه کن!                        

  تو خنجر برھنه ی در دست دشمنی!                        

  
  ای دشمنانه دوست! 

  زددر بند اھرمن نه بسی ماند اورم

  بيھوده با خيال شبی چيره تر ھنوز

  ھای تيره ی شک در پيله                                  

  تار می تنی!                                                 

  
  ،ای به اھريمن پليد وينسان که سر سپرده



  »زآن کيفربلند مپندار ايمنی! 

              ***  

  
  يان افکنده در تشويشبر اين وھم آوران آش«

  به شب می خواند اين دريای توفنده: 

  براين ھول افکنان گولناک انديش«

  براين گفتار پردازان يکسر مانده در کردار

       تف نفرين مردم باد!                                              

  شان خون باد! به جام باور تاريکشان از ديده

  در نکبت که اين ظلمت پرست خانه

  به دشمن دوست اما دوست را دشمن

  چنان ابريست بر بام سياه شب؛

  ولی بر باغ خرم آفتاب خاطر فردا

  »ای در باد بگريزد! چه بيمی گر ھراسان سايه

  
                      ***  

  به ھربازی و يا ھر دم

  که می افتد ز پا موجی

  شکيبا باز می خواند:                          

  ھای تند و سربی رنگ موج  اوجبه 

  نگه کن می رسد آن سيِل غول افکن

  ھای ننگ و می روبد و را ازقله

    بر سرير سنگ  و می کوبد بسان شرزه مارش

  چو آن خيل تبه کاران

  که ازغارت گری ھاشان

  حھانی گشته يک سر تيره و ويران                            

  ھا شان که ا زويران گری



  نمانده

  غير تاج وکاخ و         

  زرين بيرق و اورنگ                    
           

  ،از يک سو                                           

  ز ديگر سو

  جھانی جان به سر يکسر!              

               

  
  جعفر مرزوقی (برزين آذرمھر)

 
 



  

 فرو ناھشته شب

   

  فرو ناھشته شب رو خانه روشن کن!

  تا زد ز ھر سو يی و   باد ھرزه می   که

            می کوبد به ھم ھر جا در و ديوار               
    

  ومی پاشد به جانت

       اضطراب ماه و                      

  می ريزد بروی آتش ھر حرف                                 

  مشتی برف!                                                                  

  
  ھوا بس تيره و

  پر درد و پرکينه ست                

  سخن در پرده بايد گفت

          که فصل سخت تاالن ا ست

  ،و ديو آئين شب 

  پيراھن تزوير بر کردست و ھر جا ھست

  سخت کوب باد وھر جاسم                                

  ره کشيده دھشت کوالک !                                          

  سرای سرد   در در اين بی

  سرما ھزاران را   که تاالن می دھد

  نبينی جزستوه مردمانی

  تن برھنه                         

  سوخته                                    

  در جستجوی نان!                                             

  
  روشن کن!  چراغ پرسشی در خانه ی



  که جان را می گزد ھر نيش اين سرما و می بينی

  چگونه برگ می ريزد درخت کاج و می پيچد به پای شاخه ی انجير              

  ماِر باد!                                                                                    

  پيدا ماھی مھتاب و پيدا نه  نه ،به چاه شب

  به چھر رھگذر ابران بغض آلود               

  چشم اختر بيدار!                                          

  دراين ديرينه شب گويی

  ،نوای آشنايی از بھاری نيست                       

  صدايی ھست گر

  مسلول زمستانستھای پير  تک سرفه

  که خون آلوده خلط ماه را                                  

  راه! افکنده درگودال اين بی                                                              

  در اين عسرت سرای عور از غارت

  زنان و کودکان آواره در راھند ومردانند

  ھرجا                                              

  پای در زنجير                                                    

  ھنوز افسانه نان است در بازار!

   

  به خاک خوابت اما کس چه می داند چه می رويد؟

  ھای حرف! بگو تا نا شکسته در گلويت شاخه

  که شب را پيرھن از ترمه ی خون است وآويزان

  مانده ديریبه گل ميخ ستاره 

  ابرکی شنگرف!                               

  
  وراه چاره برچاھست و بر ھر چاه دامی از فريب برف

  که اين دانند گر رزمنده مردانند                                 

  روياروی کار رزم!                                                     



  
  ای شادی ست آبشخور مرغ گمان را قطرهگرت 

  بيفشان بر غبار حرف ھايی که به غم باقی ست...

  
  شکستی رفت و در بر گشته کاری گشت مشگل کار ھر آسان

  زديک تر در پيش چشم مانوزان 

  پی باران خون آلود

   ،شد سيل خون و کرد دريا    بپا

   ،سر به سر                                       

  ھامون                                                      

  ند و چه بسياران که از توفان ھراسيد

  وادادند !                                         

  دريوزگی بردند از رو  چه بسياران که در

  خيل دم جنبان!                                              

  ر بر باد دادند وچه بسياران که س

  ،فشردند پای در ايمان خود                      
   

  چون کوه!                                               

  ھای حيله گر دشمن و در مرگ آفرين لبخنده

  ،امروزند  چه بسياران که

    در زندان و 

  ،ِ◌ غل و زنجير در بند                

  چون ديروز!                                         

   که ھر جا کوھدل مرديست زندانی ست!

  
  در اين بيداد بن وحشی شب ديرين

  ھا را خواب طوالنی فسرده جاده

  نشسته در کمين ماه ببر ابر توفانی!



  
  نمی کاھد شب اما خود به خود از ھول ومی پايد؛

  چه می خواھد ؟

  به جا گر شعله انگيزد

  شکوه شورمند توده ی آتش                          

  به کاری چاره گر ھمت نھد خلق ابر آرش

  ،اگر ره تيره يا دشوار

  ،نه در اين تيرگی ره می شود ھمواره نا ھموار

  نه دشواری تواند باز بندد جاده ی امکان!

  کجا اما؟

  کجا؟!

  در پيش چشم تو!

  ،کف آورده دھان باد تابستان

  ،شکسته چين سرما بر جبين آب

  
  کجا؟!

  در پيش چشم تو

  نشان آشنايی ھست زان بايسته جشن توده ی مردم!

  درنگ دير پای درد

  ھا برده رنگ چھره                      

  به کار آورده از ھر سو ھزاران گرد رزمی

  گرد کارستان                                        

  دل از فوالد

  از تفتيده آھن خون!             

   درای کار و پيکارستکه نوبت با 

                        و آينده درای کاروان کار در حرکت!                         



  
  دور يا نزديک! ،ای ھمسايه من تو

  دانه مانده چينه دان حرف گرت بی

  چراغی تازه روشن کن!

  فراھم کن لباسی از پرند کار

  ای در خورد کار رزم بپا کن چکمه

                    قدم در راه مردم نه!                                        

  
  که بر لغزنده پيچ جاده ی اين شب

  نشان پای مھتاب است                       

  روی برف!                                                

   

         جعفرمرزوقی (برزين آذرمھر)

  
  ١٣۴٩ديماه 

 
 



 ھا ميھنم... در غروب کوچه
  

  در تنم شرار آتشی

  ھای خشم در سرم زبانه

  از حريق پرسشی گزيده لب

  ھای ميھنم پيش می روم. درغروب کوچ وار کوچه

  
  آسمان سرد

      ھای گيج وگنگ در دل شفق ابر

  خيال سرد و بی                                           

  م نگاه می کنند.ميھن  کوچه ھای  برستوه برھنه ی

  
  ای ستاره ی سپيده دم

  ای درنگ! لحظه                         

        سرزمين من   قصه ی غمين

  قصه ی سياه اين پرنده ی اسير

  ھای در قفس قصه ی نفس زدن

  قصه ی درفش و داغ

    ھای دار و تير قصه ی بلند لحظه

  ،ھای روشن از نگاه آفتاب در ھمه کرانه

  شنابا ھمه کبوتران آ

  بگو!                         
    

                  ***  

  ھر نفس بگو!

  با ھمه پرندگان رسته از قفس

  بگو:                                        

  ھای ميھنم خونبار کوچه  در غروب«



  ھای يخ زده ز فقر در غروب کوچه

  ھای مثله از ستم در غروب کوچه

  با چه سرعتی 

  آسمان

  سياه می شود!         

  با چه سرعتی
                  

  زندگی

  »تباه می شود!          

  
  تا طلوع خشم آفتاب

  يار من بخوان!
    

  با به خواب ماندگان عصر شعله ور

  اين خبر بگو!                                         

   

  برزين آذر مھر

 



 لحظه ی پرواز را آماده بايد شد!

   

  مرغک تنھا!

  ،ای داری تو در جنگل خانه

  ،ھا ھزاران مرغ در جوار خانه ی صد

  مرغ ھايی رو به سوی خانه ی سيمرغ

  در پرواز!                                           

  آشيان گم کرده در بيراه!

  دل مزن بيھوده بر آتش!

  پر مزن بيھوده در رگبار!

  گر چه اين پربستگی يک چند

  ھايت در گمان دارد... بال                               

  رو منه تنھا به دام مرگ!

  ھای مردک صياد! تن مزن از حيله

  ،ترا آماده تيری چند ،کو

  ،زھر داده                          

  در کمان دارد...                                    

   
  تشنه ی پرواز!ای سراپا 

  ای که خواھی پر زنی آزاد!

  ،رو به سوی آسمان باز                              

  ،ساز و برگی ساز تا با ھم

  تيرگی را چاره گر باشيم!

  کز جراغی خرد

  - ھر چه ھم سوزنده و روشن  -                  

  ،اين شب تاريک دل



  روشن نخواھد شد!                     

  ھا!مرغک تن

  ترين پروا! ای به بال آتشين ات کم

  آفتابت

  گر چه پشت کوھه ی شب

  ،آشيان دارد                               

  ،ليک در انبوھی جنگل

  ،در کنار صد ھزاران مرغ

  ،بال در بال ھزاران طالب سيمرغ

  لحظه ی پرواز را آماده بايد شد!

  
  برزين آذرمھر

  
  ١٣۵٢آذر ماه 

          
       

                   

   

   

 



 جھان درخواب سنگين است . . .

       
  جھان خواران اغواگر

  جھانی را فرو برده به خواب اندر

  کنون در زيرچشم ما

  اسب می تازند  نه آ  جی به ھرسو نا

  پر نوا وکم دفاعی   و برھرسر زمين

  دست می يازند !                                         
   

  به يغما می برند

  را ھا بود ونبود خلق

  ر ھمه عالم ! د                         

  ل می کنند مبد
   

  ھرگونه شادی               

 به عزا و                                   

  !   غم                                 
          

  و می تازند 

  غول جنگ را
   

  ای که چا ره بر زادگاه مردم بی
   

  دستشان ديگر                           

  ازآن چيزی که روزی بود برروشان گشا د ه

   ا ين چنين کوتاه ست !

  
  پس ازليبی

  چون نعش سردی بر زمين گرم   که افتاده چنين

  واينان می مکندش با ولع

   از ھر رگ و پی                               

  ،نفت    ھر چه دارد                                                    



  تاب می کوبند، بی   ن بر طبل جنگ ديگری کنو

  رسيده بار ديگر

  نوبت سوريه ی آماج اين فتنه

  ن از گلوشا   گراين ھم بگذ رد مانند ليبی

  آنچنان راحت                                                
    

  ھجو م آ رند اينان

  گمان بی                      

  يکباره بر ايران !                                

  و

  اما    

  ما ؟         

  که مانده بر کناری             

  سرد و خاموش ايم ،                                   
   

  ا گرتا فرصتی با قی ست ،

  ھا در سر نپردازيم؟ به باطل کردن اين نقشه

  نسازيم فاش آن چيزی که در پرده ست ،

  گيريم پرد ه ازرخسار د يوانی که اين سان می زنندن

  تيشه به ريشه ،ھر کجا

  با نام" ياری"                                  

  يا " دفاع ا زحق وآ زاد ی"!                                            
                                    

  پرنير نگ ؟نگرديم ھمچو سدی برھجوم سيل اين فرھنگ 

  چه خواھد ماند مان فردا، به رخ

  جزسرخی يک شر م ؟

  چه خو اھد ما ند مان فردا به جان

   جزلکه ی يک ننگ ؟ 

 ربرزين آذرمھ



  الھام 

      
                                                                               

            حضور غالب حماسه است
  که فرا می خواند

  شاعر را                  
                       بگشودن تيری

                                                               بر شقيقه ی شک و
 ابھام !                      

  که دير گاھی ست
  در سنگر الھام                      
  ھای گرگ زمستان از ورای زوزه

  می توان شنيد                                        
  را   زمزمه ی بھارانی

  سرشار                          
                               ھای ايثار ازشکوفه
  و پر بار

    ازباوری بارور و بيدار
  که توسن وار 

  ھای دشوار وخونبار  در پرتگاه
  می تازد

        و با ھمه ی افت و خيزھا
  ھا وفراز و فرود                             

  می داند                                                
  که راھش

  برگشت راھی ست بی
  ھای "بھشِت فردا "!  به گلگشت                           

                
  آن جا که

  زمين 
  مھربان مادری ست

  پر عاطفه و مھر                   
  با رويی خندان و

  سفره ای  گشاده
                    بروی ھمگان                  

  ای آراسته  سفره 
  ھای داد به گلبوته                      

  ر برکت و پ
    نعمت              

  پر طراوت عشق و   ھا ی  ازرنگين خوشه
  دوستی،                                                     

  با دلی پر شور و 
  عشقی آتشين

  به فرشتگان راستی و         
  د رستی!                                      



                   
  آن جا که

  راسی ست در ضمير کسی نه ھ
  و نه آزاری از سر ھوسی

                                                       
         مھر يا سر ياری ست   ازسر
  دستی به گردش کاری ست !   گر که

  آن جا که
  ھا  بر چھره

  نمی يابی              
  دروغ !  آرايه ی                        

  ولبخند ھا
             بر لب ھا              

  زالل است و
  پرفروغ!                

                                    
  آنجا که 
  بيگا نگی

  اين ديوپر کين
  در می آيداز پا 

                  سر انجام
  در واپسين نبرد خود

  با فرشته ی يگانگی!                      
                                     

  وز آن پس
  نز فرا دستی اثری می ماند ،

  نز فرو دستی                                   
  ھم زمان  ،گويی ھر دو

  سپرده می شوند
  به خاک                    
  در يک گور و

  يک مغاک !                  
                                        

  و
  پرندگان آزادی

  پر می زنند به شادی
                      بابال ھای
  برابری و

                      برادری           
  بر فراز ھر آبادی!

  آنجا که
  ناخدای کور و سرگردان، 

  با نگاھی ژرف بين و
  لبخند ی مھربان                         

                  بينا يی گرفته



  سکان سرنوشت به دست می گيرد                
  در پرتو دانايی!                                                       

     عجبی نييست گر
  در گذر گاھی چنين توفانی 

  برآن سريم که يکدم
  با دشمن سيه دل

                      سخن بگوئيم
  با کالمی آتشين :               

                                    
  و شکنجه! ھاِی مرگ  ای تنديس«

  ای ستروناِن تاريخ! 
  ای فرو مايگاِن سرشته ازلجن 

    که ھماره به شقاوت
  ،دست تطاول گشاده ايد

  ھای رنج به توده
  ھای تاريخ! در بيغوله                   

  ھای خود ودرآتشبار ھوس
  سوزانده ايد و

  به باد داده ايد                  
    مان را  جوانی وشادابی

  به فرومايگی !                            

  و ھر گاه که خواسته ايد و
  توانسته                            

  وحشيانه 
  به خانه وکاشانه ما ريخته ايد

  وچون سپاه دھشت ومرگ 
  روح وجسم مان را

  آکنده ايد                       
  از زھِر حضوِر اھريمنی خود!

  و زالووار 
  از برگ برگ زندگی خون بارمان

  مکيده ايد                                      
  خون شادی را

  ھر آن! ،ھر لحظه                 
   

  به راستی 
  چه انداره کوربايد بود و  تا

  نادان 
  که نديد        

  ای را نسل به شورش آمده
  که در برابر تان 

  بپا خاسته،                    
  سپر کرده،  سينه

  دل به توفان سپرده 
  ھا که بر او روا داشته ايد  ودر ازای انبوه بدی



  پرچم داد خواھی 
  بر افراشته است!                   

  به راستی 
  کوربايد بود و   چه ٰانداره  تا

  نادان
  که نديد       

  ھای ستم اند  ھای سال اين سيه زخم
  که اينک دھان باز کرده و 

  ه اند آتشفشان شد
  و شراره ھائی بر انگيخته اند 

  به وسعت آسمان، 
  که می لرزانند 

  اسکلِت ابليسی تان را 
  بيد وار!                         

  به راستی 
  بود و  تا چه انداره کوربايد

  نادان
  که نديد       

  به پيشباز عصری می رويم 
  که حماسه 

  ھمزادو
  ھم ناِم انسان ست ،

  و
  ھر جان لطيفی 

  عطِر نجيبش را 
  خود    و در تاروپودِ 
  حس می کند

  ھر آن!              

  به راستی 
  کوربايد بود و   چه انداره  تا

  نادان
  که نديد       

  در اين تناور توفان فرا گيرو
  خواب آشوب                                  

  ودر نبرد نابرابر مشت و درفش 
  سرود وسر نيزه 
  فرياد و رگبار آتش

  آن که سر انجام فرو کشيده می شودو 
  درخاک درمی غلتد، 

  شمائيد!                      
  و آن که

    چون کرمی حقير
  زيرجثه ی عظيِم پيل پاِی تاريخ 

  فرو کوفته می شود وله
  باز شمائيد!                           

  باز 



  آن که سرانجام
  فرو می شکند و فرو می ميرد 

  و برای ھميشه 
  از صحنه روبيده می شود 

  شمائيد!                               
   

  کوربايد بود   وچه انداره
  نادان

  که نديد 
  اين وحشت سترگ 

  که گريبان تان را گرفته
     که اين چنين لرزه بر اندامتان افکنده ،

  و به تبی استوائی 
  بدل گشته                    

  جسم وروِح پرعفونت تان را 
  ھای کوتاه و گر گرفتناز 

  ھرازگاه                               
  ھاِی ھميشگی خواھد برد ! ھا و دود شدن به سوختن

  کوربايد بود و  وچه انداره
    نادان

  که نديد      
  ھايتان را ديگر ديو دسيسه

  تاب و توانی نيست
  در روياروئی 

  با فرشتگاِن سپاِه شھامت و تدبير 
  و

  تان را نيز ھاي تيِر نيرنگ
  زور آنچنانی 

  در گذراز زره شور و شعور ما!
   
   

    کوربايد بود و  چه انداره
  نادان
  که نديد       

  در اين درگيرودار مرگ وزندگی،
  راه بازگشتی برايتان نيست 

                                 چرا که خود
  ويران نموده ايد

  ھا را در قفا ! ھمه ی پل                 
   

           و در چشم انداز فردا
     چيزی   چه 
            چشم براھتان 

  تواند بود                  
  و   فال کت  جز

  خواری؟!                   



  اين حکِم پيِر تاريخ است 
  با مھر خرد بر پای آن!

    وقرعه ايست
    به نام تان خورده
  با داوری دوران!
  و چاره تان نه

  سر جزفرود آوردن 
  در برابر آن!

        
  آنک! 
  آنک ! 

  آفتاب انقالبی 
  تابانه  که بی

  سربر می کشد
  ازگريبان شب                   

  وبر آن سر است که شتابان
  بسترد                                 

  ھای ستم را  سياه سايه
  ھا ! از باغ خونين خاطره

  و شمايان را 
  در برابر آن 

             چه چاره
       وقتی که ھيچ چيز

  به ذخيره ننھاده ايد          
  برای اين روزھای سرگردانی وحيرانی؟!

  خيال باطل    و زھی
  ای  اگر بپنداريد لحظه

  ،بدرخواھيد برد  که
  جان                        
  از اين مھلکه و

  اين توفان!                 
    

* * *             
  با اين ھمه

  عجبی نيست 
        اگر امروز               
  شما يان
  ،ھوش بسته ايد بر ھمه عالم   که گوش

  نشنويد                                                 
                              دينگ دانگ بلند مرگتان را

  از ناقوس يک الھام  که
     افکنده طنين
  »در جھان!                   

        
   

  ين آذرمھربرز

 



  ديريست...

  ديريست در سياھی يک جنگل خموش 

  نقره پوش  مھتاب

       ھای دور... ای از شاخه آويخته ز شاخه

  ھای نور با بال

  ھای خفته فرو می برد چراغ در آب

  ھای سرد آب جان می دمد به آبی رگ

  پنھان و

  آشکار          

  در قيربار تيره و بيمار گون شب

     از شوق ،از نياز

  روس روزبر نوع 

  ،انديشه می برد

  ھر چند خسته جان

  در ھول می گذاردش کابوس انتظار

  ھر چند بسته پر

  ،در سينه می فشاردش اندوه ساليان

  
  تا بسترد ز چھره ی شب گرته ی دروغ

  با شور چاره ساز

  می تابد از فراز

  اما چو ناگھان

  بيند که زائران

  فارغ ز درد او

  خوابند ھمچنان،

  ليکن به ھر گذار

  ،انبوه کرکسان



  ھر جا بھار باکرگی را کشيده اند

  بر دار خيزران،

  اش گل می کند سرشک در ديده غمين

  ھای تلخ بر سطح باد می کشد انديشه

  از زشتی زمين و زمان می کشد نفير

  فرياد می زند به سر اين شب پلشت!

  
  اين شب گشوده بال

  د ر پھنه ی خيال

      خم کرده پشت زير ستون عذاب ھا

  ديگر نه چشم براه رسولی ست ھرزه گو

   نه بسته دل به وعده ی صبحی از دروغ

  شب  دارد به سر لجاجت آن که ز سرب

  بيرون کشد طالی سپيد سپيده را !

  
  زين روست کز نياز

         با بغض چاره ساز

  می خواند اين به راز

  می خواند اين به خلوت بس خواب مانده باز

  ای غرقه ی عذاب !«

  مبتال بر سحر

      مجاز! زنجيری               

        سبب جدا ! ای بی

  بی چاره را

  چه چاره             

  »نخيزد اگر به پا ؟
    
  برزين آذرمھر 



  يار بی د يار وبی  

 

   
  

  اگر چه صبح بھارست و

     آسمان گلفام                           
                 

         ای نا کام نھفته در دل خاکم چو دانه
                          

  نمی تپد

  دگراين سينه در برم         

  آ رام                                

  دانه و دام تيزنشسته بر تن و جانم س

  فرجام چھا نمی کشم ا ز اين فراق بی
                                      

  بھارگشت و

       تو ھيچ حاصل من! نشد بی
       

  به سررسيد در اين غصه عمر باطل من!

  چگونه ننالم ز ھجر يار و ديار  بگو

  بگو چگونه نسوزم ز دوريت

  گل من؟                                   
   

  ھوای کوی تو دارد کبوتر دل من !

  

  

   
  برزين آذر مھر

 



 .جھان درخواب سنگين است . . 

  جھان خواران اغواگر

  جھا نی رابه خواب اندر فرو برده ،

  کنون

  درزيرچشم ما        

  بد ون ھيچ ترسی گو يی از فردا 

   
  به ھرسويی که می خواھند

    
  می تازند                                   

  چا ره ی ھرسرزمينی و بردار و ندا رمرد م بی

  دست می يازند !                                              
    

  جنا يت می کنند

  ھای با لداری زآتش و پوال د با دست

  به غارت می برند

  ھا را بود ونبود خلق

  درھمه عالم !                                
       

  کنند مبدل می
   

  شادی اندک را                

  به يک ماتم !                                    
          

  و می تازند 

  غول جنگ را
   

  ای که چا ره ا ندرحريم مردم بی
   

  دستشان ديگر                                      

  ازآن چيزی که روزی بود برروشان گشا د ه

  ا ين چنين کوتاه ست !

  پس ازليبی که شد ويران



  می کو بند !ای ھرروز کنون برطبل جنگ تا زه

  رسيده نوبت سوريه ی سرگشته درآتش !

  گراين ھم بگذ رد بروفق اميا ل و مرادشا ن
     

  ھاران گيتی ھجو م آ رند اين

  بی محابا

  برسرايران !              
  و

  اما    

  ما ؟         

  که اين سان مانده خاموش ايم ، 
   

  فرصتی با قی ست ، ا گرتا

  يشيم ؟به اين تھديد بنيان کن نياند 

  ھا ، نبند يم راه را برسيل جاری شقا وت

  که بنيان می کند درزيرنام" ياری"و

  ارانه شعاریويا خدعه 

  !!!  ؟چون " دفاع ا زحق وآ زاد ی"

      
  نگيريم پرد ه گر ،

   
  د يوانی ملعونی که پنھانند ی ازچھره

  ن ؟ آر زي                                                     

  ديم ھمچو سدی برھجوم سيل اين فرھنگ پرنير نگ ؟نگر

  به رخ ،ماند مان فردا چه خواھد

  جزسرخی يک شر م ؟

  چه خو اھد ما ند مان فردا به جان

  جزلکه ی يک ننگ ؟ 

  
  برزين آذرمھر



 
 

 ای مرغ شب شکن!
 

 
 من آمدم ستاره بکارم به خا ک شب،
 من آمدم که شب ننشيند به باورم،

 اما چه رفت در شب سنگين که گل ھنوز
 از زخمه ھای باد به زنجير زخم ھاست؟

 
 با شب چه غلظتی ست که يخ بسته آفتاب

 در ره چه حالتی
 که شکسته ست پل بر آب؟

 
ستدشمن به کار کشتن و ديوانه ی درو  
 از چيست ما برابر ھم ايستاده ايم؟

 
 من آمد م که با تو شوم يار و ھمسفر

 در خا ک شب ستاره بکارم
گل سحر!                                    

 
 در ره چه رفت با تو که از لحظه ی درنگ

 اين سان به ضعف ايمن و با دوست دشمنی؟
 

 دشمن به اوج حادثه ھر سو فکنده موج
لی که نکوبم به کينه مشتمی رانيم و  

 می رانيم ولی که نگيرم به کار اوج؟
 

 گل کرده شاخه ھای تو در باغ آفتاب
 ای مرغ شب شکن،چه شنيدی که بيمنا ک
 از شاخه پر کشيدی و در سايه پر زدی؟
 واکنون که وقت راه گشودن به قله ھاست
 در سايه می نشينی و پربسته می پری؟

 
 گفتی ھزار بار

 سوزی که می وزد ز زمستان انتظار
 ھرگز نمی کشد به دلت شعله ی بھار؟

 پس سوز شب چگونه چنين بال تو شکست
 راھت به قله بست؟

 
 اکنون زھر کنام 

 می خوانمت به نام
مرغ شب شکن ای  

 اين خواب دير ساله کی  آيا شود تمام؟
 

 من آمدم به سوی تو
تا باورم کنی!                            
 من آمد م به سوی تو



تا باورم شوی !                         
 اکنون که زخم گشته دل از شدت محن،
 در باغ خاطرم گل سرخی ست آفتاب
 گر باورم کنی که دلم می تپد زعشق

 کر باورم شوی که به شب زنده ای مدام!
 
 

 برزين آذرمھر 
 
 



 

!آفتاب یا بس کن  
 
 
 

خاک سوگوار نيعزا گرفته بر ا جنگل  
زرد زخم مزرعه آتش گرفته دشت، از  
دل نشانده تاول مھتاب زخمنا ک بر  
بلند یآب آن  

 آن باغ سرگذشت!            
 
!آفتاب یکن ا بس   
چشم تو ريز در  

سال ھاست ديرنده  
شب یھر کجا کز  

!چکد به خاک یم خون  
 

باور اهيگ خون  
بلوغ عشق خون  

 خون برادرانم
 ياران ھمنفس

 اين پر گرفته گان افتاده در قفس! 
 

 بنگر که ھر کنار
 ھرسوی اين ديار

شھر و کوه و جنگل در  
ناما ی،ب زيکري  

!خون عشق ستيجار  
 

 ھرگوشه،ھر کنام
 خونخوار کرکسان،

کنند یم بردار                   
!عقابان روزگار  

 
 بنگر چگونه باز
 در شھر بی بھار
 در ھر گذار و راه

!کشد ز تن شھر قلب سرخ یم فواره  
 

!آفتاب یکن ا بس  
!نقاب نيا ريگ بر  

شهيتر از ھم  سوزان  
شو از حجاب رونيب !                           

 
 

۵١ ارديبھشت ماه  
 

آذرمھر نيبرز  



  چشم در راه پيام آور صبح
  
  

  خاموش ب آواھا منتظرانند و ش راه
  

  ی در خواب،کرتدر ته کاکلی 
  

  ، ھد ھد دل نگران
  
  ! ، تنھااوجاشاخه ی  سر بر
  
  

  روز و شب ،
  

  می گذرند از پی ھم 
  

  جاده خالی ست و
  

  تھی راهاز ھمدل و ھم
  

  ،نه سواری در راه
  

  ماه تانه غباری 
  

  ، اسبی و نه ازشيھه
  

  ؛خبری به کنامی
  

  ، چاوش بيدارسری ونه از
  

  بر دوش   شکولبار
  

  درمشت. شخيزران
  

  
  ھد ھد د ل نگران

  
  اننيمه شب بال زن

  
  به دور یمی کشد پا

  
  نگاهدره،پر پيچ و خم  رهمی برد بر 

  
  جنبنده که ھست هيبا ھر آن سا

  
  می کند درد دل خويش بيان :

  
  



  روی در روی بيابانم ومی بينيم آه« 
  

  که چه غارت زده ام
  

  بار غم اين راه درازکوله 
  

  کرده ام گر چه چنين قامت پست
  

  هاکه به ر گرته شادی ھر ولی
  
  بر پا گشته از تو  

  
  سحرم! ز باغ ارمغانی ست

  
  

   قحطستاناين  دھشتست که در رواز اين ھم 
       

  کوير قلب تشنه تر از با دلی
  

  گون سوخته ی حسی را
  

  کز توام مانده نشان
  

  !بر جگر می فشرم
  
  

  و به ره با ھمه درد
  
  شان می نگرم!عط
  
  

  :به طعنه ھرآنگرچه گويند 
  
  به ھيچ! بستن اميد بس کن از  "
  
   "!آبستن شود، شب تيره محال است اين
  
  

  ولی من با ھمه درد
  

  که  گرفته ست مرا در منقار یاھيدال س یبند   
  

  دلنگران،عطشان  
  

  م نقب به ھر کوھه که سد گشته به راهمی زن
  

  خواب و بيدار ترا می جويم
  



  در شب تار ترا می پويم
  

  وبدل دارم اميد 
  

  »کز تو آيد خبرم!
  
  

  ١٣۵١مرداد 
  

 مھربرزين آذر
 
 
 
 
 
 



 

   

 ای آبی مذاب!  ای روشن ھميشه

  
  وقتی نسيم در گذر از خواب شاخه ھاست 

  درجنگل گشوده به مھتاب بازوان
  ھا ستاره بر تن شب نقش می شود... صد

  وقتی که ماه خفته در آغوش آب ھاست
  حس سپيده در تن شب پخش می شود...

  ای آبی مذاب! ای روشن ھميشه،
  ھای باد! ای بر کبودی تنت،مھميز

  ھای کور گريان مباش ازگذر ابر
  غمگين مباش درقفس اين شب چو گور

  اين قصه ی کھن
  دانی تو به زمن :

  چون اختران سرد و پراکنده از ھم ات « 
    با ھم شوند يکی

  »گسترد به خانه ی سيمرغ ، آفتاب...    پر

  اکنون ولی به کوره ره قير گون ما
  آنجا که ريزشی ست مداوم ز کوه شب

  بر ما
  به غم       

       بخوان!              
  يک لحظه مان
  بخوان!                   

  چه سرشت است 
  سرنوشت؟                     

  يک لحظه مان بخوان 
  که 

  بھشت دراين ملک بی
  دور زمان، 
  چه کاشت، 

  چه برداشت،           
  چه نھشت؟!...                     

   
  افروز وبسيار اختران شب  

  شب شکن                                
  اما زھم جدا!

  ھای خروشان و  بسيار موج
  صخره کن                                

  ليکن نه باھمان!



  ای آبی مذآب! ای روشن ھميشه ،

  
  ١٣۵١خرداد ماه

  برزين آذرمھر

 



  سرده سرودت را ھر آنگونه که خواھی !
  
  

  گر،گرم آوای تو 
  يا سرد،                  
  ای مرغک من 

  بانگ تلخ"حق حق"ات را
  آن سان که می دانی ويا خود می توانی

  دراين سرای سر به سر،بيداد 
  سر ده !                                  

  
  سر ده !

  به ھر شوری که خواھی
  عدغرنده چون ر

  يا که 
  فرو خورده ترازآوای مرغی، 

  دور ازديار و يار خود ،
  سر گشته ،حتی

  افتاده در کنج قفس،
  در چنگ ِ کرکس.

  
  نا زآن که گويندبيم ات نباشد نازني

  مالط ِ بغض و کينه : دربا طنز و طعنی 
  

  "کاندر نوای تو صفای بلبالن نيست 
  کم تر نشانی ازجنون عاشقان نيست

  دايی سوته دالن نيست شيدائی ات ،شي
  از دل کالمی بر شده،در آن ميان نيست !

  
  ننشيند، ار، تلخينه ای اين گونه، 

  بر دل،                                  
  فھمش نه مشگل !

  ناسفته سنگی کی بود آرامش ِجان؟!
  

  ھرگزنگردد سنگ خاره،
  فظ ! ُدر حا                             

  وحشی ، ھرگز ندارد خار
  خنده ی گل !                            

  
  گو با زبان خود تو اما

  گو با زبانی که تو دانی 
  يا ھر زبان ديگری که می توانی :

  "ديريست 
  ديريست            

  کاين جا فضا آکنده از دود دروغ است
  ھر سو کنام کرکس و جغد است و 
  کفتار،                                        

  پيوند ھا پوک است و غمبار



  عشق است بيمار
  از کس نشانی نيست در کس

  جايی نمانده در خور ِ انسان ِ دوران
  با جھل حاکم 

  کسب فضيلت نيست آ سان،
  آنی که می کاوی به ھر جا

  ديگرنمی يابی به دنيا ! 
  

  ديريست گويی
  جز زھر ِ زر اندر رگان ِ زندگان نيست

  بشکسته پای دوستی و 
  دست ياری،                          

  ھر چه شده قربانی ِاين"نفع آنی"
  در گل فرو مانده 
  خدای مھر بانی!

  
  ديريست

  آری
  بر شاخساران نشکفته ديگر نو گلی 

  گويی نشانی نيست از صبح ِ بھاران
  باغی نمانده خرم وسبز و شکفته
  اما به ھر دل کوه اندوھی نھفته

  انعشقی نمانده گرم و سوز
  از ره نمی آيد کسی ديگر شتابان

  بر درنمی کوبد به شادی ،مژده گويان:
  ياران !
  ياران !

  آمد دوباره اورمزد نوبھاران
  ويران ! ملک نيبيرون کنيد اھريمن از ا

  
  جايی که

  روزانش ،شبانی بس پلشت است
  در آن شعاعی نه ز خورشيد

  ھای مھتاب يینه پرتويی ا ز شب سرا
  نهو نه نوايی عاشقا

  اما فراوان،
  تير باران !"ريصف درھر کران آن ،

  
  اندر سرايی اين چنين وارونه ،ھر چيز

  سرده سرودت را
  ھر آنگونه که خواھی

  باک ات نباشد زآنچه گويند کينه سازان
  بگذار،اليند تا ابد اين ژاژ خايان!

  
  برزين آذرمھر

  
 ١٣۶۶بھمن 

 



 

  !ای نازيان عصر
  
  

  بريده باد 
  ھايمان  دست          

  اگر شوند دراز
  به سوی تان           

  چه ازسر نياز، 
  و چه
  ...حرص و آز      

  
  !ای نازيان عصر

  از سر به در کنيد و
  به باطل                     

  مپروريد                            
  ...اين وھم، اين خيال

  
  ما

  ديده گان، ما داغ
  افعی گزيدگان                   

  بر عکس آنچه که شما 
  فکر می کنيد                          
  ھرگزنبوده و نه ايم
  جاھل تر از شما                     

  يا مغز خر خورده تر 
  از نوکرانتان                        

  آن گونه که نبينيم 
  پيدا و آشکار
  امه را گرگان ميش ج

  !در گله ھا رھا                         
  

  !ای نازيان عصر
  نه

  ما، نمی توانيم
  سر برده زير برف و 
  نبينيم آشکار،                       
  ھر لحظه در جھان 

  عمق جنايتی که بدان دست می بريد 
  

  و خود بدان
  به ھيچ دغدغه

  "دفاع از آزادی "
  ويا 

  "حمايت از حقوق بشر"
  !نام می نھيد                          

  و نبينيم



  در عين حال
 را ای ھای به زھر آغشته آن تار

  می تنيد که
  عنکبوت وار
  خروار،خروار

  بر کندو ی غبار گرفته ی انديشه ھا
  ...در چار گوشه ی جھان

  
  !ای نازيان عصر

  ما
  با آن که 

  ھای نبرديم رھسپار خوان واره 
  و با ديوان تک سرو ھفت سر 

  امان، در چالشی بی
  

  و ازبد روزگاران
  درچنبره ی دوالپايان 

  اسير و گرفتار؛ 
  

  اغراق و بی
  سرگردان

  ترين جھنم موجود در جھان؛ در بد
  

  و الجرم
  بی صبر وبی قرار

  با گام ھايی 
  گاه لرزان و
  گاه استوار،

  بھاران؛ پی گير کوره راه ھای 
  
  اما

  لمان زآنجا که عق
  قد می دھد به ديدن آنچه نھفته است
  در پشت پرده ھا،                                        

  و 
  ھا و بار ھا بار

  ديده ايم و
  شنيده،

  و
  باپوست و گوشت خود 

  حس کرده ايم و
  چشيده،

  
  می دانيم

  که شمايان
  با آن ھمه لعاب دروغی 

  که روز و شب 



  زنيد؛ بر چھره می                 
  

  ھای حيله گرو خانگی ما  از مار
  که خود 

  درپستی و رذالت 
  سر آمِد دھرند،                    

  
  بسيار حيله گرتر و 

  !چشم و رو تريد بی                  
  

  برزين آذرمھر
 

 



 

 دلتنگی

  
  چه بسرايم؟
  !کالمم تلخ

  شرابی ھم که می نوشم به ياد نوشخند تو
  !به کامم تلخ

  کنون
  تنھا و بيگانه 

  چو آھويی جدا از يار خود، 
    در دشت ؛ آواره 

  رد پای ترا 
  در ھر کجا
  در خواب 

  .يا بيدار می جويم

  وعطر نازنين ات را
  گلی بوتهبه ھر 
  .انکارمی بويم یبرکه ھای  تا مرز

  کنون در دام افتاده 
  و حيران

  از نگاه صاعقه واری
  که جانم سوخت يکباره

  در آن پائيزه راھی که برايم گشت
  برگشت بی                                        

  کنار چشمه ی کم آب
  ھا رد آھوی زخمی را که کرکس

  به خاک تشنه می جستند
  ويادر سايه سار سنجد وحشی

  که ھر نرمه گياھی
  عطر گرم بوسه را می داد

  وراز سر به مھری
  درنگاھامان

  .پياپی باز گو می شد

  نمی دانم
  به چشمت شايد اکنون خوار می آيم

  ھای ھرز وھرجايی زگشتن گرد اين کژ واژه
  که می گردند و گردانند

  از دستی به دستی
  .پاک يا ناپاک



  !ای ناز من ولی
  ای لرز پنھان شب پائيز

  ببين دور از تو من
  ون بيد مجنون چ

  ی آتش  د ر نشيب تپه
  گدازان از تب تند تمنا

  سخت می لرزم،                           
  به شوق گر گرفتن در تنور پرفروز تو

  که بخشيده ست و می بخشد
  به چون من ره نشينی،

  گر چه در رويا
  !بسی نان پاره ی لذت

  
  ۵٨پائيز 

  برزين آذرمھر

 
 



  بر مرغ تو فان نيست آيا؟
  
  

  ديريست 
  می لرزد زمين 
  ...ازصرع مرداب

  
  ابری به دريا نيست بارا

  ار ھست چندان نيست کارا
  

  بارد ولی 
  .ھای سنگ خارا بر تيغه 

  
  ماه شکسته

  چندان خزيده در دل ابر
  .که ذره نوری ھم نمی تابد ز باال

  
  شب، الشه ی سنگين فکنده

  بر ھر گذر، 
  .ھمچون ھيوال              

  
  ازاورمزد دل شکسته
  بر گشته چون بخت، 

  گويی به کام اھرمن گرديده دنيا
  تاجی از زر  با

  .راحت لميده بر يکی اورنگ ديبا
  

  بی کرانه در اين کران 
  آنجا که خاموش است ھر چيز

  ...دريا ندارد رنگ دريا
  

  از موج توفنده خبر نيست،
  از سيل روبنده اثر نيست،

  
  ی خواند ترانهدريا نم

  با شور و شوق عاشقانه،
  

  شعری نمی خواند دل افروز
  چو ن عاشقی در عشق پيروز 

  ...ھای موِج زيبا با واژه
  

  افسوس افسوس
  نگرفته بر تن گرِد شبتاب،
  نا رفته راھی سوی مھتاب

  افسرده و سرد
  ای خاموش و مانده کنار صخره

  ...تنھا                                   
  



  نجا که دريا نيست درياآ
  در دل ندارد شور و غوغا
  غمگين نشسته بر سر راه

  دلريش از نيش سياه ِ کژدم ِ يأس 
  ...فرسوده ھمچون رھرويی افتاده از پا

  
  ای زين دور پرکين در اين چنين ھنگامه

  :بر مرغ توفان نيست آيا 
  

  پر باز کردن بھر پرواز؟
  درره نھادن گام آغاز؟

  چون قطره ی نور
  برعمق تاريکی چکيدن؟

  چون خون
  به شريان و تن دريا دويدن؟

  
  در آبی چشمان درياراه بردن؟

  ھا را آزمودن آموخته
  ھای پنھان ره گشودن ؟ برقلب توفان

  ھا را زنده کردن؟ از شور ھستی موج
  چنگ نھنگان سحر ُبر نده کردن؟

  
  ھا فزودن بر جانفشانی

  در قلب شب،  
  از روشنايی ھا 
  .سرودن                 

  دريا 
 ز نو       

  :دريا نمودن              
  

  پر شور و غوغا
  و   ندهيو پو ندهيزا

  .ايھمواره رو                   
  

  با تيغه ی داد
  بيداد را 

  .ا زصحنه راندن
  

  چنگال ودندانش شکستن،   
  .دست ستم از پشت بستن

  
  نا چاره گی چاره نمودن،
  دريا دلی پيشه نمودن،
  فرياد از بيداد کردن
  بنياد آن بر باد کردن
 .باغ زمان آباد کردن



  از سوزاستبداد  
 .گل ھا را رھاندن

  
  ھر جا سرودن نغمه ی بيداری روز؟
  راھی گشودن بر فروغ صبح پيروز؟

  :مدارا ھای بی رفتن به اوج لحظه
  

  روبيدن آئين ديروز
  برپايی آئين امروز
  طرحی فکندن نو ،
  ز فردا                      

  روز از پی روز
  !بردشت باورھا نشاندن عطر ِ نوروز

  
  برزين آذرمھر

 

 
 
 



  
  بيم و اميد

  
  

  ھای خون فشانش شبی خفاش گون باپنجه
  بسته ره بر من.

  
  نه بر چھر سپھر تيره فامش اختری پيدا

  نه دلمرده چراغی بر نشيب پرتگاھش گاه سوسوزن.
  

  صدای بال بالی نه
  زبوف آشيان گم کرده حتی گاه آھی نه

  
  دراين ماتمگه جانسوز وبی تسکين
  هکه رويايش، به کابوسی ست مانند

  
  نمی گرددزمان

  جزدر مداری بسته و سنگين،
  

  زمين بر محور بيمار خود
  غمبار می چرخد،

  دلش از زخمه ھای شب 
  بسی خونين ،

  
  قرارش نگاه بی

  سرد و ماتم زا،
"شب سفر"    زابر قير گون ِ

  از درد آکنده،
  تن پائيزيش

  چون بيد لرزنده، 
  به چنگ بادغارتگر 

  چو حيران زائری 
  زار وسرافکنده!

  
  بر ای خشکيده و بی به روی شاخه

  نشسته مرغ جادوگر
  ومی خواند به ھر دم سحرپرافسون

  ھای به ره مانده برای کاروان
  که درپيچ وخم سخت کمرگاھان

  به چه مانده .
  

  چه رويايی ست افسونگر !
  که حلقه می زند بر در!

  از اين خواب گران بر خاستن خواھی؟!
  ؟!ھا ره يافتن خواھی  به اوج قله

  
  وادی  در اين



  چه می جويی؟!
  نمی يابی مگر 

  آنی که می پويی؟
  سخن از داد 

  گه، 
  گويی ؛

  گه از بيداد 
  می گويی؟

  
  سخن ازبردگان در نما 

  آزاد می گويی؟
  

  چه داری توشه
  اندر کوله بار خويش؟

  چه راھی داری اندر پيش؟
  

  بھشتی
  که

  تو بر پا داشتی 
  با خون دل ديروز،
  بارانی چه شداز ابری و

  فرو پاشيد؟
  

  چه شد آخر بگو!
  کرانه افتخار تو؟ آن بی

  ھای فتح بار تو؟ چه شد آن قله
  

  ندای ُھد ُھد ت 
  چون شد؟

  چاوش سرای تو؟ زان سر نيامد بانگیچرا 
  نسيمی 

  ھای تو؟ ازبھشت وعده
  

  زسيمرغ ات نشانی مانده آيا بربلند کوه
  به غير از گرته ی ديرينه ا ی که

  دوه؟مانده از ان
  

  بگو يارا !
  بگوازرستم مردم تبارت نيز!

  مثالت نيز! زُگرد بی
  

  بگو از سم اسبانش
  که می کو بيد و 

  ره می برد
  رخشينه،

  به ھفت خوان ِ ھزاران توی دوران ھا
  کنون مانده غباری از اميد آيا



  بروی سنگفرش سرخ ميدان ھا؟ 
  

  و يا
  آن که فتاده خود ز پا

  دور و 
  مجدا از توده ی مرد

  ھا ؟ فرو رفته به قعر چاه افسون
  

  گرش
  بر سر باليی اين چنين آمد

  نه زان رو بود
  که

  ھمواره
  بر سوی خطا می رفت؟

  
  ای شبپرمغموم! بگو

  تو که بال و پردريائی ات 
  از يأس يخ بسته،

  دل دريايی ات 
  ھا خسته ازلرزه ی گنداب

  
  تو با اين خستگی ،

  -پر بستگی-
  با بال باِل سربی وسنگين

  ی توانی پر زنی آزاد؟چگونه م
  

  ھای باز؟ چگونه پر کشی برقله
  ھا را چگونه برَکنی قنديل

  ھای ھار؟ از دھاِن صخره
  

  چگونه خواھی از زنجيِر شب رستن؟
  ھای اين سان سرد وطوالنی رھيدن از زمستان

  ھای گرم و نورانی و پيوستن به تابستانه
  بَود کار توای در وھم خود ،

  يک عمر زندانی ؟!
  

  شتی که تو می جويیبھ 
  مگر آن نيست کاندرچنگ خود داری ؟

  جھان اين است و
  راھت اين !

  نباشد چاره ای
  جز سازش و

  تمکين !
  

 ***  
  

  در آن سوتر 



  ميان بيشه ی انبوه
  در آن جايی که از ھر سوی رگبار خطر خيزد

  فراھم آمده خيلی ز مرغان دگر انديش
  به سر شوری و در دل موجی از غو غا

  سر که در
  گويی آھنگی و فرھنگی دگر دارند

  وکجتابی شب راھيچ طوری برنمی تابند
  

  وبر ھر تازه راھی 
  شبچراغی بر فراز راه می گيرند،

  
  و" ره" از "چه "مشخص می کنند

  بھر ِ کسانی که 
  به تاريکی شب 

  پا می نھند در راه. 
  

  و ھر دم
  باتکاء دانش وتدبير حاصل از نبرد کور

  را توان و ضعف دشمن
  گمانه می زنند 

  سنجيده و روشن،
  

  و ھم با چند و چون کار خود ھر دم
  توازون می دھند بر موج آگاھی،

  
  بھر داوری نديجونمی 

  افکار غالب را
  .را مگر دانسته ھای رسته بر کوه تجارب

  
  و ھرگز ازبرای بر شدن از پله ھای قدرت و شھرت

 نمی آرند دست بر صد ھزاران حيله و ترفند،

  
  ردم را نپندارند  وم

  گردان یھمچون مھره ا
  که آسان می توانش داد بازی

   يا
  قربانگاه یسو کشانذش

  
  نی ا ند زآنان که آماده کنند
  ديگر بساطی بھر استثمار، 

  
  به دور از کيد و شيادی وچند رنگی  

  بھر خود نمی خواھند ھرگز 
  چيزی فزون ا ز آن 

  که می خواھند ھر دم از صميم جان



  توده ی مردم. برای
  

  به دور از ھر جنون قدرتی
  ھر لحظه می بينند

  حقيقت را کماھی با دو چشم باز ،
  

  به لغزش ھا و انبوه کشاکش ھای ره  
  ره می برند

  ھر بار پيشاپيش.
  

  که اينان خود
  پل پيغام و پيوند ند

  و با علم به دشواری 
  به ره ھمواره می خوانند:

  
  جھان تيره ست و“

  شب سنگين و
  ی چھره ،ب

  
  در اين دھشت سرا

  ھرگز نخواھد ُرست بر شاخی
  گلی زيباوبايسته

  
  مگر آنی که از شور درون

  پوينده و روياست،
  

  چو آن موجی که
  در دريا،
  توفنده!

  چو آن رنجی که
  زاينده !

  چو آن دستی که
  سازنده !

  چو آن روحی که
  کاونده !

  چوآن دادی که
  بر بيداد
  تازنده!

  چوآن عشقی که
  دارد

  “رنگ آينده ! 
  
  

  برزين آذرمھر
 

 



 برگ ھائی از يک دفتر

 

)۶( 

  

  اگر امروزه انسان گرگ انسان است
  اگر دندان کينه

  رفته تابن
  درتن و جان است

  اگر جنگ برادر
  با برادر،

  سخت آ سان است

  تدبير در کار است،  اگر تقديِر بی
  قانون پيرکفتار است ناطوراگر 

  اگر چون و چرايی نيست
  به ديوان قضاوت

  واژه ی عقل آشنايی نيست

  فروغ پايداری نه،
  و ز آزادی نشان ماندگاری نه

  اگر گفتارو کردارند 
  وارونه،                       
  بدی ھا،خوب و 

  خوبی ،بد
  بدين گونه؛             

  به آری گفتن نا خواسته
  ھرفردمجبور است،

  کالم واپسين
  ھمواره
  با  "زور " است؛           

  اگر کژبين و 
  کژ راھيم               
    زکژبينی و

  خود یراھ کژ          
  حتی نه آگاھيم                   

  
  اگرافيون مذھب بسته ره بر مرغ ھشياری،



  اگر بيگانه با خويشيم و
  با ھر آشنايی نيز
  بيگانه،                      

  ھمه از اين نظام کور و پر آشوب و 
  شر "مايه ست  "                                           

  ھمه از چالش خونبار "سرمايه " است.

  که حرص و آز گرگی چند
  سيه روزی خيل آھواِن گيج و آواره است!

  
  برزين آذرمھر

 
 



  

 فردای دريايی

 

  نه چو نيلوفر دميده بر آب
  نه چو لرزنده شب پر شبتاب،

  نه چوباران 
  نه قطره
  نه شبنم

  بيشه ی درھم،  نه چو پر ريشه

  نه چو مرغی که سردھد آواز
  بادلی پر ز حسرت پرواز،

  نه چو مھتاب نو دميده به کوه 
  ازشب تيره آمده به ستوه،

  نه چوتوفان پا گرفته به دشت
  برگشت، ده به راه بیرو نھا

  نه چو امواج سخت کوبنده
  ھا را زخشم روبنده، صخره

  نه چوجنگل
  نه رود
  نه نيزار

  نه بھاران زنده از پيکار ،

  بوی دريا
  نمی دھد شعرم!          

  
  گر نبارم چو قطره 

  چون باران
  نبرم ره به گردش دوران،

  نزنم شخم خاک خشک و عقيم
  نکنم چاره اين عذاب عظيم،

  گل نکارم به دوزِخ تقدير 
  در نسيم بھاری تغيير،

  نگشايم گره ز غنچه ی ماه
  که نشانی ست از شکوه پگاه،



  نگذرم از ھزار سرخه حصار
  نستيزم براه فتح بھار،

  پرواز نزنم پر به شام بی
  ای آغاز، نکنم نو فسانه

  نشوم درتنور ھستی گم 
  نفشانم چو دانه ی گندم

  ھا و شادی مردم، عطر غم

  وی فردا ب
  نمی دھد شعرم!         

  
  برزين آذرمھر

  

 



 جوالنگاه پرواز 

  
  ای کبوتراِن کالم 

  ھرگزتان 
  مباد               

  فرود آوريد سر!               
  ھای پر آوازه ی عقابان انقالب بر تنديسِ 

  که 
  ھای ايثار و دانايی خويش، با گل

  خويش،  ھای باوربارور وجوانه
  بھاراِن مردمی ھنوز نامده را

  عطرآگين ساخته اند ؛
  بی آن که

  شائيدھمزمانپربگ
  ستايِش درسايه ماندگان  برقله ی  

  نام و آوازه،  ققنوس وارگان بی
  که

  بی نھادن نامی ازخود 
  حتی برسنگ، 

  ولی 
  باايثارو

  شورو شعوری ھمسنگ، 
  ھا و بار ھا بار

  به نشانه ی شکست شب 
  و بر آمدِن آفتاِب داد 

  وپيدايی 
  ظھرعدالت 

  در برھوت عظيم رنج،
  چشم 

  ريمن ،در چشِم اھ
  مرگ را

  از توسن بالدارو
  مخوف خويش

  زبونانه
           به زيرکشيده اند!      

  و امروز 
  ھمچنان

  جسورانه دربرابرخصم
  فروتنانه درپيشگاِه مردمان،

  اين عفريت را
  ازتوسن خويش

  به زير
  می کشند !         



  سياوش وارانی که 
  ھای آتش در گذار از خرمن

  ھرگز خم برابرونيا ورده اند 
  وھر بار
  بااين کار

  حسرتی عظيم بر دل دشمن،
     نھاده اند

                و امروز ھمچنان
  اين حسرت را
  بر دل اھريمنان

  می نھند !                  
                  

    آرش واران جان به تير کرده
  که 

  نستوه و استوار،
  بارھاوبارھا

  به عقب رانده اند
  ھای تاريکی را، مرز

  وبه گل نشانده اند
  باکی را! دليريی و بی

  و
  رستم وارانی که

  ھشياربوده اند وبيدار
  مردم خواه و
  ديو شکن

  ! ازديرباز           
   

  ودر دوزخ امروز نيز
  ھمچنان

  بيدارندوھشيار
  وديو شکن و

  مردم نواز!           
          ***            

  ياز !ای کبوتران گشوده باِل ن
  ھرگزتان

  مباد           
  به غير اين پرواز!

   
  برزين آذرمھر

 



 بی تو 
   
   

  بی تو
  

 ھمه شب است
  

 در اين وادی
  

 جايی
  

 نشانه نيست ز آبادی
   

 ھرگز نمی دمد
   

 گل شادی
  

 ای نازنين ما
  

 ! ای آزادی
  
   

  برزين آذرمھر
  
  
  
  
  
  
  

   
   

 



  بيم و اميد 
  
  

  شبی خفاش گون باپنجه ھای خون فشانش 
  بسته ره بر من.

  نه بر چھر سپھر تيره فامش اختری پيدا
  نه دلمرده چراغی بر نشيب پرتگاھش گاه سوسوزن.

  صدای بال بالی نه
  زبوف آشيان گم کرده حتی گاه آھی نه
  دراين ماتمگه پر سوگ وبی تسکين
  که رويايش، به کابوسی ست ماننده

  زمين بيمار و 
  قلب آسمان خون است،

  زمان لرزنده ای چون بيد مجنون است
  فکنده سر به زيرو

  الغر ومفلوک،
  وبرجسمش

  ھزاران شاخسار پوک .
  

  به روی شاخه ای خشکيده و بی بر
  نشسته مرغ جادوگر

  و می خواند به ھر دم سحر پر افسون 
  برای کاروان ھای به ره مانده 

  رگاھانکه در پيچ و خم سخت کم
  به چه مانده . 

  
  چه رويايی!

  چه بيھوده اميد وھم پيمايی!
  از اين خواب گران بر خاستن خواھی؟!

  به اوج قله ھا ره يافتن خواھی ؟!
  چه می جويی؟!

  ز داد سرنوشت ات از چه می مويی؟!
  بھشت ات آن نبود آيا
  که از ابری وبارانی 

  فرو پاشيد؟
  

  چه شد آن ھد ھد چاوش سرای تو؟
  تی وعده ھای ناروای تو؟بھش

  کوه؟زسيمرغ ات نشانی مانده جايی بربلند 
  

  !بگوازرستم مردم تبارت نيز
  !زگرد بی مثالت نيز

  بگو آيا 
  ھنوزاز سم اسبانش

  به روی سنگفرش سرخ ميدان ھا 
  صدای ضربه می خيزد؟



  و يا از ترس جان
  قالب تھی کرده

  فتاده در ميان چاه نکبت ھا؟
  بدگرش آمد به سر اين 

  نه زان رو بود که 
  ھمواره برراھی خطا می رفت؟

  
  بگو ای شبرو مغموم!
  تو ای بال و پرت بسته،

  ز دريا و زمين و آسمان خسته
  تو با اين بال بال سربی وسنگين
  چگونه می توانی پر زنی آزاد؟
  چگونه پر کشی در آسمان باز؟

  چگونه برکنی قنديل ھا را
  از سپھر مرده و بيمار؟

  
  خواھی از چنگال اين زندان ھا رستن؟چگونه 

  رھيدن از زمستان ھای اين سان سرد وطوالنی
  و پيوستن به تابستانه ھای گرم و نورانی

  بَود کار توای در وھم خود ،يک عمر زندانی ؟!
  

  بھشتی که تو می جويی 
  مگر آن نيست که درچنگ خود داری ؟

  جھان اين است و
  راھت اين !

  نباشد چاره ای 
  ش و جز ساز
  تمکين !

  
***  

  در آن سوتر ولی 
  در بيشه ی انبوه

  در آن جايی که از ھر سوی رگبار خطر خيزد
  فراھم آمده خيلی ز مرغان دگر انديش

  به سر شوری و در دل موجی از غو غا 
  که در سر 

  گويی آھنگی و فرھنگی دگر دارند
  و کجتابی شب را ھيچ طوری بر نمی تابند

  خود را باز می خوانند:و بر ھر تازه راھی حرف 
  "جھان تيره ست و 

  شب سنگين و 
  بی چھره ،

  در اين دھشت سرا
  ھرگز نخواھد رست بر شاخی

  گلی زيباوزيبنده، 
  مگر آنی که از شور درون 

  پوينده و روياست،



  چو آن موجی که در دريا
  ! توفنده

  چو آن روحی که 
  ! کاونده

  ی که چو آن رنج
  زاينده !

  چو آن دستی که 
  ! زندهسا

   داديکه بر ب یچوآن داد
  !تازنده

  چوآن عشقی که دارد 
  آينده ! رنگ

  
  برزين آذرمھر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 



  

 فردای دريايی

   

   

    نه چو نيلوفر دميده بر آب

  نه چو شب بوی غرقه در شبنم

   نه چو شطی که می گشايد باز

  ھا ی دور و دراز چشم از خواب

  بوی دريا نمی دھد،

  . شعرم                       

  
  گر نبارم زابر ،

  چون باران                

  ای ز سيل گران نشوم قطره

  رينعره بر ناورم ز قلب کو

  نبرم ره چو ريشه در بن خاک

  نشکفم ھمچو دانه ی گندم

    نشوم خوشه ی غم مردم

 ،بوی فردا نمی دھد

 .شعرم                   

 

  برزين آذرمھر 

 



 ليبی !

  
  

  افسوس
  درزيرچشم ما

  خيل خزندگان موذی
  اين مار خوردگان ِ افعی شده ھمه

  » حامی آزادی«اين ھفت خطان ِ 
  اينان که دم زنند به نيرنگ
  ھر لحظه از حقوق بشر
  درکمال ِ شر !                          

  
  آخر

  کمر به قتل تو بستند
  ھای تو گشودند شريان

  شيرازه ات ز ھم گستند
  اھت به نيمه راه بريدندر

  خاک ترا
  به توبره کشيدند           

  با اين ھمه ولی
  دستی برون نيامد
  ازآستين کس                     

  نز اژدھای زرد فرو مانده در لجن
  نز خرس قطبی به حيل گشته مستقر...

  
  ما خام ما ندگان

  سر برده زير برف
  چون کبک ساده لوح

  بھاران تازه ای دل کرده خوش به اين که
  در حال زادن است،

  غافل از اين که بستن بيھوده دل به خس
  ھستی خود به گونه ای
  بر باد دادن است.                          

  
  امشب دوباره باز

  در ھر کرانه می شنوم من نفير تو
  از ھر رگ ات تنوره کشد 
  ضجه ی عراق!                             

  لوی تو ره بسته بر گ
  افغان ھيرمند!                               

  
  ليبی!
  ببين !      

  ترا              



  به چه روز ی فکنده اند؟
  

  اکتبر سرخ کو؟
  که دھد ھر دمت پيام! 

  اکتبر سرخ کو؟
  که شود اين دمت سپر!

  
  آن دادگرکجاست
  که داد تو بشنود؟

  گيرد ترا در آتش وخون
  زير بال و پر؟

  
  در اوج فتنه بال گشايد به سوی تو

  بيرون برد سفينه ی تو
  از دل خطر!

  
  ھر لحظه ات به نام بخواند:

  "بمان! 
  ن!بما

  مگذار تا ببلعدت 
  " !گر لهيخصم ح نيا

  
  ما را چه چاره ای به جھان غير ِ راه ِ رزم"

  ھر روز متحد شدن
  از پيش،بيشتر!

  قھر با
  ريشه کن شود

  " اين دشمن بشر!
  

  زان ستيزگر انده خبرر نمامروزگ
  پرسم ز خود را ھر آينه با بغض و درد و غم

  
  فام  آن مرغ سرخ 

  کجا آشيان گرفت؟                    
  آن مرغ شب شکن 

  کجا رفت و بر نگشت؟                    
  

  در آسمان؟ کو اختری که بود فروزان
  ھمه جھان! وز او گرفته بود،جوانی،

  
  در ابر ِ غم غروبش کو کوکبی که بعد ِ

  عطری به گل نماند وجھان ماند چشم تر؟
  
  

  برزين آذرمھر
  
 



  
 درو یھنگامه 

 

 

  از جرزھای شھر به نفرت شده عجين

 نفت غليظ کينه کند نشت روز و شب

 ، آتشزنه کجاست برادر

  ببين که باز

  از انزجار یميعظگشته پديد سيل 

  دوران دوباره بار گرفته زخشم وکين

  کشته زمانه باز به دل تخم انفجار

  !يارا

  است وگفتگو لھودگر نه فرصت 

  ای شود از تک جرقه

  و رو ريھر برج ز

  اما به ھوش باش و

  ! درايت به کار بر

  کاين شعله در نگيرد

 …يکسان به خشک و تر

  

  برزين آذرمھر

 



 در سوگ آن عقاب

 

  
  در سوگ آن عقاب

  آسمان و زمين وقتی که

   می گريست خون
         

                               
  بی شرم طوطيان

  ھای پر از کين  ِبا چينه دان

  ھای زرق به منقار ودانه

  کردند سر

  فسانه ی نُه تويی از دروغ              

  زمان گفتند ھم

  زبان گفتند ھم

  :گفتند

  ب ستيھنده، گر نماندآن عقا"

  دراوج آسمان،                            

  زان بود که

  گاه رفته بود به چالِش بي                 

 ھا ی چنان فتح ناپذير در فتح قله

  بيراه رفته بود 

  بشکسته بود يکسره پيمان و

 کنده بود                                    

  ل د

  ازھر آن چه بود،      

  ه پَر و ھرزه خوار و پستگرديده بود ھرز



  !"ماننده ی کالغ

  
  ھمه به باغ من آنجا که در غم اندبا اين  

  مرغان باورم

  حتی چکاوکی

  ...باور بدان نکرد 

  زيرا به گاه فاجعه اين زخم خوردگان

  ا که چشم باز بر اين صحنه داشتندزآنج

  ديدند آشکار

  تيری که خورد

  بر تن مجروح اين عقاب

  اوِج آسمان در 

  خونی که ريخت از تن او

                     نشيِب کوه در                       
  ...بال  ِ کرکسان بر 

  
  برزين آذرمھر

 
 



 شاعر اگر ننھد زجان خويش مايه...

 

  
  درنکبِت اين عصرپر ننگ

  که ناديان جبھه ی شب،

  با ھاری گر گينه واری

  "پايان تاريخ "اش نگارند...                        

  عصری که گويی اھرمن بنشسته بر تخت،

  و اورمزد دل شکسته،

  حيران نشسته ،

  در پی تدبير و                   

  درمان!                                    

  آنجا که بال قمری برھان شکسته است

  ھای بھتان؛ از ضربه ی منقاِر کرکس

  آنجا که از دوِد دروغ آسمان گير،

  ديريست پنھان مانده خورشيد حقيقت...

  
  عصری که گويی چيره گشته باز دشمن ،

  می کنَد جان،  و دوست ؛ھر جا،

  زندان...در زير آواِر شکنج و رنِج 

  
  شاعر اگر ننھد ز جان خويش مايه؛

  نفشاند از سوز درون

  نوری به ظلمت؛                           

  
  با غرش رعد ،

  چون ببِر غرانی نپيچد با پلنگ رنگ و نيرنگ،



  دشمن نگيرد کر کسان مرگ منقار،

  يکسر نتازد بر قفس ،بر بند ، بر ننگ،

  دائم نراند خوِن آگاھی گلرنگ

  ھای تشنه ی روئيده برسنگ؛ هدر خوش

  ھر لحظه، ھر جا

  ازجا نخيزد...

  آتش نگيرد،                   

  از کين و کشتاری که گيتی

  کرده ويران ،                                

  شعرش اگر تيری نگردد در کمانه،

  خفاش خون آشام را رفته نشانه،

  شمشير برايی نگردد،

  نايد فرو از خشم و کينه ،

  بر قلب نفرت باِر دشمن...                           

  
  با کارواِن کار در ره مانده گر باز،

  گشته ھمآواز                                        

  الھام از نو زايی فردا نگيرد.

  سر بر نيارد گر چو نوری از حقيقت،

  ازابر انبوه دروِغ کوه پيکر.

  درزير بال خيل خفاشان نيرنگ

  بخواِن مجروح حقيقت را نجويد.ش

  شعری نخواند ھر نفس چون ھرم آتش

  ريشه ز جان بگرفته و

  بر دل نشسته ...                             

  آری برادر



  درقلب اين دوران يکسر کين و نفرت

  شاعر اگر خاکی نباشد،

  در جنگ با آئين ضحاکی نباشد ؛

  شعرش اگر ھم ره برد بر اوج افالک،

  بر دامان سفاکی نباشد! جز بوسه

  
  برزين آذرمھر

  

 



  سپاه ماه مه
  
  

  به باغ ِ خرم ِ گيتی بھار می آيد
  بھار ِ مردم ِ چشم انتظار می آيد

  
  به ماه ِخرم ِارديبھشت ِ خرم پی

  شمار می آيد به ديده پرچم و گل بی
  

  به مقدمِ  نو روز پی بھار طبيعت 
  بھار ديگری از فصل کار می آيد

  
  به مو سمی که جھان می شود دوباره جوان

  از ھر کنار می آيد سپاه ِماه ِمه
  

  به ھر کران که نظر می کنم به روی جھان
  ز ھر جوانه ی جان عطر کار می آيد

  
  زھم گسيخته گويی بساط ِ اھريمن
  که اورمزد ِ زمان شھسوار می آيد

  
  جھانی زحمت  سپاه کار، سپاه ِ 

  دوباره بر سر ِ سکوی کار می آيد
  

  ھای دميده به کشتزار نبرد ز الله
  له صدھا ھزار می آيدخروش و ھلھ

  
  ھای گره گشته از صالبتِ  خشم زمشت

  نشان ِ روشنی از کارزار می آيد
  

  ھای پر ھراس ِ نبرد پی سياھی شب
  پگاه ِ معجزه و افتخار می آيد

  
  گذشته چون شب تاريک در کشاکش رزم

  سپيده با رخِ  خورشيد وار می آيد
  

  زيورشی که به شب می برد به نامِ  بشر
  و ستم تارو مار می آيدسپاه ظلم 

  
  چو داد ريشه دوانده به شوره زار ِ ستم

  درخت سبز عدالت به بار می آيد
  

  شته در عالممگو که ظلمت شب باز گ



  نگر که شير ِ سحر، در شکار می آيد
  

  به شوق تير نشاندن به قلب تاريکی 
  قرار می آيد  چو شعله ملتھب و بی

  
  مده عنان به سرافکندگی دور شکست 
  چرا که چه چشم خرد اشکبارمی آيد

  
  مگو که کار جھان شد به کام سرمايه
  که دور الشخوران نا به کار می آيد

  
  باران حقيقتی ست که در زير ابر بی
  بھار ِ ھستی ما سوگوار می آيد

  
  تعجبی نه اگر زير يوغ ِ سرمايه

  سپيده مان به نظر شام تار می آيد
  

  شچنان ز"کار مجرد" تھی شدم از خوي
  که کار در نظرم چوب دار می آيد

  
  منه زدست سالحی که بر گرفتی چند

  نبرد توشب ماندگار می آيد که بی
  

  دوباره گردد با ز  بھار سرخ به گيتی
  بھار ِ کار در اين روزگار می آيد

  
  بکو ب پا و به ميدان شھر دست افشان

  که بر اريکه ی قدرت نگار می آيد
  

  تاخيزسپاه صلح بخوانش، سپاه ِ رس
  که او ھماره ترا غمگسار می آيد

  
  

  برزين آذرمھر
  
  
  
  
  
 

 



  
  !ای بهارِ  آزادی گلِ  من

  
  

  همه جا را گرفته روحِ  بهار
  

  گرم رقص است الله ی تبدار،
  

  چشمه ساران دميده ا ز دلِ  کوه ،
  

  کوه در هاله ی مهی انبوه؛ 
  

  مرغِ پر بسته ، گشته بال افشان ،
  

  از قفس رسته پوپک غمخوان؛
  

  مرغکان عاشقانه می خوانند،
  

  ...زندگان، زنده گانِ  بيدارند
  
  

  !ای گل من تو هم شکو فه بر آر
  

  آمده ،
  

  آمده،        
  

  !دوباره بهار              
  
  

  !چون بنفشه بروی بر لبِ  جوی
  

  !همچو نرگس بخند بر لب آب
  

  !چون شقايق بجوش از دلِ کوه
  

  فسانه ی اندوه، گو سر آمد 
  

  گو که اين شهر در خروش آمد،
  

  !نوبت عدل و داد و نوش آمد
  
  

  نغمه سر کن، 
  



  !بخوان دوباره به ناز            
  
  

  !زندگی را دوباره کن آغاز
  

  ام ده، مژده
  

  !بگو که روز رسيد
  

  شب سر آمد
  

  !بخنده شد خورشيد
  

  ای شکوفه ی شادی، گل من
  

  !ای بهار آزادی گل من
  
  

 برزين آذرمهر

 



  وسکاب
  
  
  

  ديشب تمام شب
  

  سر سرخِ  سبز پوش
  

  در ساحل خموش،
  

  :می خواند پر خروش 
  

  دريا نديده بودم 
  

  بر جا نشسته سرد،
  

  در خود فرو خزيده،
  

  افسرده، چهرِه زرد؛
  

  زانوی غم گرفته،
  

  دلخسته، در بغل،
  

  در ورطه ی کبودی 
  

  ...ا ز خون و اشک و درد
  
  

  اين سخت سر که می کرد،
  

  ها به پا، ههنگام
  

  در دامِ  چه طلسمی
  

  !دل کنده از نبرد؟
  
  

  های راه و  در نيمه
  

  افتاده از نفس 
  

  چون پر شکسته مرغی،
  

  ...در کنج يک قفس



  
  اين سان فروشکسته،

  
  بی خبر؛ از خويش 

  
  اش نهاده، دست که

  
  !سنگ لحد به سر؟

  
  

  دريای چاره گر،
  

  رهپوی اين سفر، 
  

  در انتظار چيست؟
  

  ارِ خيزش باد از کدام سوست؟در انتظ
  

  لب پر چرا نمی زند،
  

  قد بر نمی کشد ،
  

  طغيان نمی کند ،
  

  شورِ  نهان خود ،
  

  عريان نمی کند؟ 
  

  آن شورِ  پا گرفته ،
  

  ها چه شد؟ در موج
  

  های رفته، وان موج
  

  ها چه شد؟ تا اوج
  

  فصل بلند شر 
  

  آخر نشد مگر؟
  

  آيا به سر ندارد او
  

  ديگر هوای رشد؟
  

  ديگر در او نمی تپد،



  
  قلب تپانِ  ماه؟

  
  سو سو دراو نمی زند،

  
  تک اختران راه؟

  
  مرغان ره بگوئيد 

  
  در شب چه رفته است؟ 

  
  با آن همه نشاندن دانه به ژرفِ  خاک 

  
  ای در آسمان چه باک؟  نشکفته گرستاره

  
  درکشتزار شب،

  
  ما رشد می کنيم 

  
  بر نبض تازگی،

  
  ما راه می بريم ،

  
  ی نهان در ژرفنای شب ، درموجساره

  
  خود قطره قطره باهم پيوند می خوريم 

  
  ها، وين قطره

  
  که با هم همساز می شود،

  
  ... دريا گری در يا آغاز می شود

  
  

  با اين همه، هميشه 
  

  اين مرغِ  دردمند
  

  در اوج موج ها،
  

  های شب، يا ژرفه
  

  :فرياد می زند 
  

  ياران 



  
  !خطر

  
  !خطر

  
  اه  از دام

  
  !حذر

  
  های پر شده از اليه ی لجن، از برکه

  
  ها سوار، های آبی بر موج ازمار

  
  گه زير، گه زَبر

  
  آنان که ماهرانه 

  
  خود پيش می برند،

  
  ليکن رهْبرانه

  
  .بر ريشه می زنند

  
  

  شبخوانِ  اين سفر
  

  از سختی و مرارت اين راه با خبر،
  

  ای فراهم،  رهتوشه
  

  کرده خورند راه،
  

  اين کرانه ی خاموش و وهمناک، ليکن در
  

  خواب از سرش ربوده ،
  

  ! کابوس هولناک
  
  

  برزين آذرمهر 
  
  
  
  
 



  
  اندوهِ  کوه

  
  دريا 

  به هم بر آمد و 
  ...شد آسمان کبود           

  کوهِ  دريده تن،
  يکريز و 
  بی امان،       

  تا صبح نعره زد؛
  پيچيد همچو مار

  !از دردِ  زايمان           
  

  در گرگ و ميش صبح
  خفخند خشک باد

  خنجی کشيد به چهره ی مخمورِ  آسمان،
  هه  هه

  !نگاه کن         
  با آن همه مرارت و
  بی تابی و                 

  خروش                          
  وان بانگ شادمانه و

  گلبانگِ  نوش نوش               
  زائيده 

  کوه        
  !موش            

  
  ۶٣بهمن 

  
 برزين آذرمهر 

 



  از زبان دژخيم
  
  

  من که ام؟
  سنگدلی مرگ اند يش،

  های درازِ  تشويش، ديوِ  شب
  که پليدانه بَرد دست به هر تسمه ی آتشگونی،

  تا کشد از دهنِ  جان به سری، 
  !حرفی بيش

  
  ساليان سال است

  نشده روزی، 
  شب؛

  يا نگشته شب جانکاهی،
  صبح؛

  که نلرزانم من
  زير آوارِ  شکنجه ،

  هر دم،
  !زاده ی مردم ياریجان آ

  
  نيمه جانی را يا 

  ها  بار
  در تب و درد،
  نبرم از طاقت،

  بيغوله ی مرگ نبرم تا لبِ  
  !زيرِ  دندانه ی طاقت کش مرگ افزاری

  
  

  درشبانگاهی سرد،
  ها داغ ننشانم به شقاوت به دلی صد

  جسم مجروحی را ،
  به يکی دشنه و نشتر ندرم 

  مردم فامبه پليدی نبرم دست بر اندام گلی 
  !نزنم زخمه ی کاری به دلِ  غمخواری

  
  نشکنم دست کسی،

  نبرم دست به سنگپاره و 
  سنگ،

  ای را  نکنم دلشده
  سنگسار،

  تير بر قلبِ  جوانی نزنم،
  نکنم حلق آويز

  تن آزاده گلی را 
  هر بار،

  !طنا ب داری از



  
  !تا چه اندازه شنيع است سقوط انسان
  سگ زنجيری تاراجگرانی گشتن،

  که جهانی را می گردانند،
  !در شکمبارگی گردابی

  
  با همه خبث و پليدی که به کار است مرا

  ای برآنند، عده
  که پی امر معاشم منِ  پست
  وز پی لقمه ی نانی ناچيز 

  و يکی کوزه ی آب است که 
  من،

  اين چنين می کو شم؛
  واز اين ساده دالن

  پندارند ها یبرخ چه بسا
  که يکی مأمورم 

  !کرده ی خود معذورم  پس زهر
  

  ليک بر من 
  که پليدی شده اينسان جايز؛

  :آفتابی تر از اين چيز نبوده هرگز
  رنگ و لعابِ  بشری زير اين پوسته ی نازک و بی

  که به پيکر دارم
  ديرگاهی ست که من 
  !پست و نفرت بارم

  و در انبوهه ی دوزخ بانان
  ديو مردم در و 
  !مردم خوارم

  
  

 برزين آذرمهر

 



  دريا و درنا
   

  ديشب تمام شب
  درنای سرخپوش،
  در ساحل خموش

  …می خواند پر خروش
  دريا،
  کنار او       

  خنياگری غمين و 
  پريشان بود،              

  بر دل ھزار سايه ماتم داشت،
  ِ◌ سياھش  بر اطلس

  عطری نه از طراوت باران بود،
  …شوری نه از کشاکش توفان ھا

  درجزرخويش
 …ا ھمه جان زجر می کشيد ب              

  وآن مرِغ جان به لب
  از ھول ديرپايی اين جزر

  در تعب                              
  :خواند دمبدم  می
  ای اژدھای آبی“

  !ای زنده از خروش
  ای سختسر

  که ديری بر صخره کوفتی،
  …و بارھا فکندی لرزه به جان شب

  …وکنون
  چنين فسرده

  پژ مرده ،چھره زرد
  و تب فتاده،از تاب 

  …! بر جا نشسته سرد 

    ای يل
  ذلت که ات به       

  گردانده رامسر؟                
  دست که ات نھاده 
  سنگ لحد به سر؟

  ھای راه و در نيمه
  افتاده از نفس

  چون پرشکسته مرغی
  ...در کنج يک قفس

  با چون تويی چه کردند  
  ديوان بوالھوس؟

  کاين سان ز پا فتادی
  !کندی دل از نبرد                   



  در انتظارنعره ی توفان ز کيستی؟
  درآرزوِی خيزش باد از کدام سو؟

  لب پر چرا نمی زنی،
  قد بر نمی کشی،
  طغيان نمی کنی،
  شوِر نھفته را

  عريان نمی کنی؟
  روشن نمی سرايی

  ھا چه شد؟ آماج
  آن شوِر پا گرفته ،

  ھا چه شد؟ در موج
  ھای رفته، وان موج
  ا چه شد؟ھ تا اوج

  فصل بلند شر 
  آخر نشد مگر؟

  ات نمی تپد، در سينه
  قلب تپاِن ماه؟

  سو سو دراو نمی زند،
  شب اختران راه؟

  آيا به سر نمانده ات
  ديگر ھوای رشد؟

  شور بر آمدن
  …غوغاِی بر شدن
  برآسمان جھيدن
  …“بر صخره کوفتن؟

***        
  دريای شب گرفته
  از درد کف به لب،

  :غمگساری گويد به 
  !ای مرغ تيز پر“

  در موج موج دريا،
  تا اين سکوت ھست،

  …فضای ترس تا اين 
  دريا اگر نگردد از قطره بارور

  قطره اگر نگردد
  چون بحر پھنه ور؛
  گر من ز تو نگيرم

  دريا دلی و
  خود

  دريا دلی نبخشم
  …ھای فرد بر موج

  ھا رسيدن، بر اوج 
  جزخواب يا خيالی،

  در عمق شب
  …“؟چه بود           



***         
              

  در سير اين سفر“
  سر ھا که بی بس بار

  !کژراھه رفته ايم                       
  در مغاکبا آن ھمه نشاندن گلدانه  

    ؟چه باک  کران نيانشکفته کوکبی اگردر 
  ھای اين شب در پرده
  بخواھيم اگر از دل

  !ره باز می کنيم                
  ھم در لابا بال ب

  پرواز روشنی را
              !آغاز می کنيم                  
  ی نھان در ژرفنای شب ، درموجساره

  خود قطره قطره باھم پيوند می خوريم،
  ھا چو با ھم،ھمساز می شود، اين نغمه

  …دريا گری در يا آغاز می شود
  با اين ھمه، ھميشه

  ای مرِغ دردمند
  در اوج موج ھا،

  خامش و بيمار گوِن شب،ھای  يا ژرفه
  !فرياد کن 

  !بخوان                
  ياران
  !خطر         

  !خطر                
  ھا  از دام

  !حذر                
  ھای پر شده از اليه ی لجن، از برکه
  ھا سوار، ھای آبی بر موج ازمار

  گه زير، گه زبَر
  آنان که ماھرانه

  خود پيش می برند،
  اما رھبُرانه

  “. بر ريشه می زنند          

***           
  شبخواِن اين سفر       

  از سختی و مرارت اين راه با خبر،
  ای فراھم، رھتوشه

  کرده خورند راه،
  ليکن در اين کرانه ی خاموش و وھمناک،

  خواب از سرش ربوده ،
  !کابوس ھولناک

  
  برزين آذرمھر



  
 ...به سوی بهار ه ها نقبی زنيم دوباره                 

  در اين شب سياه ،

  جايی که ديو جهل،
   

  به کرسی نشسته است؛          

  گويی،

  کليد باغ سحر را فکنده اند،    

  !در چاه چمکران                  

  !ای آشنای درد

  گر آمدی به خلوت زندان ما

  !ببين                                
  رنجی

  که می کشيم،      
   

  !ماندگی ماستز ره             
  کن همتی

   
   که دست          

         
 ...نياز آست ميبر آر             

  نقبی زنيم

  دوباره           

  !به سوی بهار ه ها              

  
  برزين آذرمهر



  
  

 " ... يقين گمشده" ای آه 

  
  باغ از فراق گل ز تن افکند پيرهن، 

  
  های برف، بر سينه ريخت شب صدف دانه

  
  پائيز زد به چهره ی هر چيزرنگِ  زرد،

  
  ماتم بگستريد و 

  
  .فرو ريخت اشکِ  سرد

  
  ...بس ساليان گذشت

  
  های شب زده، در برکه

  
  تا ديرگاه ها،

  
  جزغوکِ  غم نخواند؛

  
  قِ  خفيده ایجز هق ه

  
  از مرغِ  حق نماند؛

  
  درهر کجای ره

  
  هر لحظه،

  
  خنجری

  
   بر استخوان خليد؛

  
  زهر کشنده ای

  
  درجسم وجان دويد؛ 

  
  هر لحظه ،هر نفس،

  
  ای شد و شک همچو صخره

  
  ره بست بر هدف؛

  



  رفتی ازاين ديار" يقين گمشده" ای آه 
  

  زان پس دگر ند يد کسی چهره ی بهار؛
  

  توما گو بی
  

  چگونه ازين ره، 
  

  گذر کنيم؟ 
  

  بی تو چگونه اين شبِ  تيره 
  

  سحر کنيم؟
  
  

  برزين آذرمهر
  
 

 



  
  !آزادی             

  
  بهار ای طنينِ ترکش 

  
  !در کويرِ  سترونی              

  
  عطر گرمِ  پيکرِ  زمين

  
  !دررگانِ هر چه رستنی           

  
  

  دربهار سرزمينِ من،
  

  همچو پرتو سپيده دم
  

  بر ستيغِ  قله ها
  

  !به دم                
  
  

  بی تو
  

  !ای جوانیِ  جهان 
  

  بی تو
  

  ای  لحظه       
  

  نمی توان                
  

  در بهارِ  سرد اين ديار،
  

  های بيقرار، چون پرنده
  

  !عاشقانه خواند
  
  

  ای هماره تشنه ی سفر،
  

  سرد و شبان در 
  

  بی مفر،                  
  

  بی تو 



  
  ها و بارها بار
  

  طعم هر الم چشيده ايم
  

  سختی ستم کشيده ايم
  

  وز ورای نکبتِ  زمان 
  
   نيقي نيو به ار
  

  :مينهاده ا                   
  

  بی تو 
  

  دل نمی تپد
  

  به شوق           
  

  بی تو 
  

  های سرخِ  عشق دانه
  

  درضمير ما
  

  قد نمی کشند          
  

  بر نمی دهند                   
  

  ها  بی تو چهره
  

  .همه کبود می شوند            
  

  بی تو جامه ها
  

  همه سياه             
  

  بی تو لحظه ها
  

  ...همه تباه              
  

  در بهارِ  تو 
  

  ای شکوهِ  باغِ زندگی
  



  نبضِ  تند عشق
  

  از رگان نازک وجوان لحظه ها
  

  !می رسد به گوش                    
  

  های تو در فروغ خنده
  

  گرم می شود ضمير خاک
  

  صبح می شود 
  

  بهار می شود                  
  
  های بسته گرم کار می شود تدس
  

  روزگار خفته باز
  

  می کند
  

  !خروش        
  

  !ای شهابِ  تيز بال و سرخ
  

  ای ز مهرو عشق 
  

  !ارغوان                 
  

  های خونی ستم سر زدی ز صخره
  

  در بهارِ  سرزمين من 
  

  !رسمِ  ديگری رقم بزن 
  

  جاودانه جلوه کن
  

  !بجان
  

  آمدی
  

  خوش آمدی
  

  !بمان
  

  برزين آذرمهر     ۵٨ارديبهشت 



 ...بس که در اين شب خونين

  
  بی نيست، آسمان آ

  
  سرخابی ست؛

  
  بادلی سوخته ازداغِ هزاران اختر

  
  ...ديرگاهی ست که خون می گريد

  
  دل من در تشويش،

  
  راه پر رنجِ  رهايی در پيش،

  
  و به هرگام ددِ  خونخواری

  
  شرزه ماری که هر آن لحظه زند،

  
  ...بر جان نيش

  
  اين ميانه اما

  
  با نيزه ی نوری باريک ماه
  

  می خالند هر دم
  

  شرری در تنِ  کوه، 
  

  ای سخت ترک خورده، ز تب کوه با پيکره
  

  شيهه بر می کشد از سينه به شب،
  

  پشت کوهانه ی کوهِ  جادو
  

  ...نعره هايی ز ستوه درياست
  
  

  دل مجروح زمين 
  

  ليک غمين،
  

  چون دلِ  من خونی است،
  

  هر چه را



  
  در هر جا 

  
  بيند،می 

  
  در تب و دهشت سرخی ست 

  
  فرو

  
  هر دلی در هر جا

  
  گويی سخت، 

  
  يا 
  

  به سوگی ست فرو رفته و
  
  يا
  

  زير آوارِ  شکنجی 
  

  ...مدفون
  

  بس که در اين شبِ  خونين 
  

  يکريز،
  

  مثل باران از ابر،
  

  مثل شبنم از گل،
  

  ازدمِ  تيغِ جنون،
  

  خون قلبِ  عاشق،
  

  قطره
  

  قطره
  

  به زمين 
  

 !ريزدمی 

  برزين آذرمهر
 



  
  هجويه

  
  

  اهل سجاده سگی هرزه مرض
  حيله گر ،بدخواه،
  بد کين و غرض،

  به شبانی رمه خو کرده،
  وندرو گرگی بزخو کرده؛

  دست ورو شسته، حيا داده به باد
  آبرو خورده و

  هم، 
  قی کرده،

  به هوای چه ؟ندانم ،شايد،
  تکه نانی ز تنوری موعود،
  ز نيرنگ، به بند گشته در مضحکه ی ملکِ  

  ف و نای چو خود مطربکیاز د
  !رقاصک

  
  من که در بهتم و حيرت هم از اين خوشرقصی

  هم به دل دارم از اين حيله و ترفند گزند،
  چون يکی دانه که بر تابه

  ندارم آرام
  :دائم از خشم به خود می گويم
  اش بود به کار، وه چه نامردی و نامردمی
  چه نکو ديد نهان پويه

  در او
  اين سيرت،
  خواند ،همو چه به جا 
  اين تنه را
  !عبا سگ

  
  از پی آن همه سال و مه آغشته به خون،

  ها مانده ست هنوز، چه حکايت
  و چه خونين اثری،

  زان فرو مايه که افکند به شر،
  ازسرِ  خيره سری

  بر هر آن کشته و خرمن شرری؛
  وچنان اهرمنی مردم خوار،

  سايه افکند به هر بام و دری؛
  بند، و هزاران را بفکند به

  بی که آيد ازآنان خبری؛
  هر رهی ُبد به جهان،

  بست، مگر
  راه سرگشتگی و دربدری؛



  ها نتوان گفت، وچه
  زان همه کينه و آشوب

  که انگيخت،
  چو دود؛
  ها که  وان بدی

  به عالم تازاند؛
  ها  وان ستم

  ها راند؛ که به زندان
  ...سحری درشب بی

  
  چه بگويم يارا

  هجو من نيست اگر درخور او
  اليقش 

  !غايط هر گاو و خری
  

  روزگاری،
  آری،

  می گويند، 
  کاين دغل

  مردکِ  درويشی بود،
  شيخکِ  شوخِ خوش انديشی بود،

  ظاهری داشت به مانندِ  همه،
  چون شبانی همه در فکر رمه، 

  زير آن پوشش و 
  لعاب دروغ،

  کس نمی برد گمان 
  اين باشد؛

  با نحيفان به سر کين باشد
  ليک افسوس که ديری نگذشت

  بخت بر گشت و 
  ورق هم بر گشت؛

  پشت چون کرد به خيلِ  مردم،
  اش هم شد ريشه ی مردمی

  !گم
  سرِ  خر را به نهيبی کج کرد،
  با ره و رهرو و رهجو لج کرد،

  ساز ديگرزدو
  شد راهِ  د گر 

  ره کشانيد به بيراهِ  دگر،
  رنگ و نيرنگ شد اندر کارش

  م گفتارشهم در انديشه و ه
  آبروئيش اگربود به رو
  شد در آنجا که نبايست،

  !فرو 
  و بدين راه و نمط



  کرد مرسوم همه کارِ  غلط،
  دست بگشاد به هر کارِ خطا
  شد به گيتی ددِ  انگشت نما؛
  تا توانست به ياران بد کرد

  عاشقان را همه جا گردن زد؛
  سادگان را به يکی وعده فريفت
  يخت؛زهر در جام تن و جانشان ر

  کردشان با غل و زنجير اسير،
  شان هم سير؛ خود  کرد از هستی

  آخر کار 
  !چه ادباری شد

  ب روشن،  آ
  !چه لجنزاری شد

  اين گل سر سبد عالم و دهر
  پوست انداخته و

  !ماری شد
  افعی زهری قهاری 

  !شد
  درد اين است ،

  اگر چاره و درمان نشود؟
  شيوه ی مردمی اش،
  شيوه ِی دوران نشود؟

  ز در گردش ودر پيچش کاربا
  :اين خطرراه گشايدهر بار

  خون قدرت چو بجوشد"
  در رگ

  تراود، گرگِ  خو نخواره 
  ! "ا ز سگ

  
  برزين آذر مهر

 

 



  بند ِدر اراني ادي با
  

   يیايدر سفر
  
  
   شب تن گرفته گر
  
  ابر، گل ايدر سر بر شده وا
  
  يی ايدر نفسی  الی  ال
  
  خواب، به برده را ماه
  
  آب؛ی  گهوارهی  پرده سرا در
  
  اما منی  زده شب دل به
  

  .نيتسکی خواب ِ گردش ندهد
  
  
  شب تن از من تن گرفته گر
  
  رنگ، باخته شب ته دری رگيت

  
  سنگ؟ به سنگ نيا من چند تا هدهيب کشمی م
  
  گذرم؟ ايدر به بسته ره که ستی کوه چه نيا

  
  آب بر هست ازدگانيدر همهی پای جا
  
  !درنگ؟ هست ام چه ز
  

  ايدر بر سفر بار ام بسته
  

  ،يیايدر نبَود گر سفرم
  
  !سفرم؟ نيا از من آورد ره چه
  
  
  یآر دنيآرم
  
  بسا کردن،چه تازهی نفسی برا از
  

  یول رستيناگز



  
  یريد ديپا به گر
  
  جا هر ،در را چه هر
  

   آب، چون دارد گنده
  
  !یمرداب ِ کف در
  
  

  و را نيا اند گفته
  
  م،يدانی م
  
  :ميخوانی ،م زدگان ايدر همه ِ لبان بر
  
   هرگز،ی ابين خطر،دست به نداده تن
  

  !یديمروار تو،به
  
  
  شب نيا ريکو در
  
  اه،يس و نيسنگی  الشه نيا ريز
  
  ،یسمج و تند باران ريز
  
  بار؛ ماتم یِ ها شقاوت از
  
   برده نميچن که
  
   انيازم
  
  توان؛ و تاب

  
  مرا بسته نيچن و
  
  ر؛يزنج هزاران با
  
  ،یزندان کف در
  
  سو کمی چراغ مرده فرو با
  
  بر ديآی نم که
  



  ...ی کيتار نيای  عهده ازيی گو
  
  
   همی شب مرده نيچن در
  
  ،یحت
  
  د،يِام غمر گذر، به نخواند گر
  

  باد ِ تب باران، ِ رگ در ندود
  

  ماه، ،گل ايدر دل در نشکفد
  
   مپندار نيا

  
  شب ختهيفرور

  
  !ايدر بر جاودان

  
  
  تو چونی کسان ديام ره از گمانی ب

  
  ، موج از ايدری  اندازه به که
  
  برگ، از جنگلی  اندازه به که
  

  ب؛ينص عمر ِ کشمکش از برده
  
  رنگ، بازد شب تن بری رگيت

  
  باز، ديآ کشان اديفر باد
  
  آب در ماه دل باز بتپد

  
  !یتوفان بشود ايدر باز
  
  
  من تن گرفته گر
  
  شتاب هست دلم به
  
  عذاب، ِ مرغ جگرم از خوردی م
  

  د،يمروار از پر ست ايدر نهيس صدف
  



  ...یخال اما من روز ِ صدف
  

   راه ِ کردن گم بحر
  
   جهان انيگو اوهي

  
  :نديگوی م
  
  ، درشت و زير ، یهمگ ها یبد که
  
  ... خورند آبی بشر ِ سرشت ز ا

  
  

  اما حق مرغ
  
  آن هر ديگو
  
  گاه ،هری ليطف مشت کي نکبت و بد از
  
  درست، ميبروبی تيگ باغ
  
  یترفند چيه به و
  

  تخم افشاننديب مينگذار
  
  خاک؛ی  خانه نهان در
  
  زند بالی بشر درخت بر
  

  !یانسان گلی واال عطر
  
  
  روز و شب ره نيا در و
  

  راه، به مانده رهگذر آن فکر
  
  آن، دميبای م که شه تو آن ادي

  
  باز ديآ فرا ريشبگ که زين نيا غم
  
  ريگيپی تالش ِ نبود وز
  
  اهيس ِ ابر کي دل در شود گم
  
  ."*جا به آسوده بگذاردم که ستينی ا لحظه"



  
  
  شب تن گرفته گر
  
  ابر گل ايدر سر بر شده وا
  
  باران ِ مرغ ختهير فرو پر
  
  ايدر بر اگر هستی رسف
  

  یتوفان نشود اي بشود
  
  ! ديبا زدگان توفان به دل
  
  
  آذرمهر نيبرز
  
  
  "جيوشي ماين" از*
  
  
 

 



  
  ...برگ  ِ زبان از
  
  
  !باغ: گفتم را باغ
  
  زرد وی الن طو هيگری ا باغ
  
   تو ِ باران ِ زشير همهی ا

  
  گل،
  
  !زيپائ ِ غروب در
  
  بهار، ِ آغوشی ات،گرمی گرم

  
  م،ينس و برگی  زمزمه ات، غزل

  
  ، ات بهارانی وحش وهم

  
  ابر،

  
  بلندت ِ تاکی  خوشه

  
  !ديخورش

  
  ات سرخ بيس
  

  !مهتاب
  
  
  یزيپائی  خاطرهی ا باغ
  

  تو، یب منی هست
  
  دانم،ی م
  
  رهيتی شب در
  
  ره،يچ سان نيا شدهی تيگ به
  

  ستی زرد برگ
  
  .است باد دستی  چهيباز که
  



  
  ستيريد سوگوارم

  
  شده؛ تاراجی بهاران در
  
  آلوده، خزان ِ زهر و غم بهی جهان در
  

  .ستيريد اشکبارم
  
  
  است من تنگ ِ دلی تنگ به که چهيدر نيز
  
  اريهشيی صدا اب

  
  سرد اي گرم

  
  آلوده عتاب و نرم اي و
  

  !باش داشته ام زده ماتم ِ دل بای سخن
  

  کبود زخم نيا بر تو ِنهی مرهم
  

  دودی  پهنه نيا بر باز ام بِنهی شبچراغ
  
  و رهيت شبم که
  
  است، کيتار بس

  
   م همسفر یب و رهيت ره که
  
  است، کيبار
  
  من بای پشت نه وی مشت نه و
  

   ورطه نياندر
  
  .است کينزد خطر لحظه هر که
  
  

  و دهيکاه عمر
  
  جان به نهيزهری  زخمه نيا از مارميب

  
  نظرم باغی  خه شا هر به و
  



  شبی کيتار به شين زندی م
  
  :گردان سريی ها پرسش خار

  
  شد؟ ،چه شنده جوی  چشمه آن شد چه
  
  سرخ و توفنده غرش آن شد چه
  

  شد؟ چه بهارنده ِ گرم دم وآن
  
  ش؛يخو در دهيخز پژمرده، و افسردهی ک تا
  
  ،خاموش؟ سترون افتاده،ی ک تا
  
   زمستان و زيپائ دهشتی بند
  
  ؟یتاک
  

  دوران نيا گر ِفتنه بختک
  
  سامان؟ یب بردتی م کجا به
  
  
  زرد وی طوالن هيگری ا باغ
  

  !زيپائ جاودانه
  
  تبر زخم از سوخته بدنت تمامی ا

  
  اهی خشکسال وی قحط شبح ات دوش بهی ا

  
  ستين تو برگان ِ مبهمی  ازهمهمه سخن

  
  ستی رانيو از سخن

  
  .هاستی سال هيس ِ طاعون و ازآفت سخن

  
  ،یرنگ ندارد امروز اگر آفتابت

  
  ست،ی ته برگ از اگر تيها شاخه

  
  ن،يرنگ پر پری  الله از اگر جانت و تن
  

  ز،يآو حلق ستم دار از اگر مرغکانت
  



  اگر ست نمانده تی باغبان
  

  دلسوز، و وج چاره
  

  یبار نهايا همه
  

  یخواه کژ حاصل
  

  غافلی ليخی خام حاصل
  
  نبود؟ چاه از راه زيتم در
  

  یگمراه حاصل
  
  ، افتادن فرو اي

  
  نبود؟ آگاه ليح ازی بت ِ دام هيس به
  
  
  روی دار کجا به
  
  راه دری بهار به
  
  سرد؟ی زمستان فرومرده اي

  
  

  !رازی  چشمه نيا برداراز پرده
  

  !آغاز کن دگر روز از سخن
  
  من دانمی م باغ
  
  بودی راز چنان توی هوا در
  
  باد کوچه دری حتی شب که
  

  !دادی باز را مرگ
  
  من دانمی م باغ
  
  صبحی  لوحه در توی ها سخن که
  

  !کرد خاکستر رای آفتاب
  
   بنددی م که لحظه نيا در و



  
  شب،

  
   خون شبنمی  نقشه

  
  عالم در
  
  شور همه با گو باز
  
  نمور و کيتاری  شهگو نيدرا نه
  
  شبی  پهنه بر کهی سو آن در نه
  

  ست گسترده خونی  سفره آسمان
  
  فقر خرمن هری پا
  

  است سوختهی بدن کاستخوان
  
  ديآی م گمانی ب

  
  یروز تر دلگشا

  
  ی تر بار پر نطفه زمان و
  
  کاردی م نيزم گاه نهان در
  
  راهگشاست زمان که
  

   تنها  یهوش گوش

 ديبا  یم

  افت،يدر امشيپ تا
  
  مردم ظاهر به انيپا دو ويد نيای ول
  

  غارتگر و رهزن
  
  کاری روين جز به ندارند که بهشتان ساز جهان و
  
  مضطر و نوای ب

  
  ريکث ليخ نيا از و
  



  یزندانی کي که غايدری ا
  
  زندانبانی دگر
  
  هم با اما و هم بر خطا به
  
  ...یدگر کاخ پاداشت به در
  
  
  من دانمی م باغ
  
  يی وگی م ما به که
  
  یباق طلسم کهنه نيا از وه
  
   کهی ا شده جادو و پراکنده ليخ نيا از وه
  
  م،يمائ
  

  هم به برده سر تو درختان چون
  

  !دور هم از توی  ِپراکنده برگان همچو
  
  
  ديبا که ايحال
  
  گشود پرواز ِ شهپر از بند
  
  رفت باالتر به رو
  

  دميامی  همه
  
  توستيی اهورا ِ نور بر باز
  
  من بری بتاب تا
  

  من دری بخروش
  
  رنجی  زاده من در
  
  کمال ديام به مانده من بر
  
  گرم افروزم بر تا
  

  خون؛ ز بخشنده و روشنی اخگر



  
  بخشميی روشنا

  
  سرد خلوتی کي به
  
  هول ِ خرمنی کي به
  

  یائيدر ِ دل زنده آن همچو
  
  روشنی صبحی  شهياند در که
  
   داده، ايدر به دل
  

  ؛زاده توفان و تندر ِ ازدل
  
  روزی  دروازهی پا
  
  هنوز برجی  آتشکده ريز
  
  !سوخت و زد آتش به دل
  
  
  آذرمهر نيبرز
  
  
  
  
  
 

 



  
  
  ...کنمی م اديفر
  
  
  آسمان که جا آن
  

  و ستی ا سفره ْگسترده
  
  آن در
  

  ستارگان،
  

  یخالی ها کاسه چون
  

  رای گرسنگ حجم
  

  کنند؛ی م ريتصو
  
  درد ِ زبان با من
  
  الغرومسلولی ها زاغه در
  
  زر و ِزور فرهنگ ِ روشنی ها هيآ نيا

  
  را، فقر ِ داديب

  
  مجروح، ِ شب نيا قلب و قعر در
  
  !...کنمی م اديفر
  
  
  آسمان که جا آن
  

  مجروح و گرفته شب ستی دشت
  
  سترگی ندرغم کا
  

  را جوانش ِ ستارگان ِ سوگ
  
  ِمادرانه عشق با
  
  د،يگری م
  
  خشم از ور ِشعله زبان با من



  
   را ِجوان فرشتگان ِ عيفج ِ مرگ

  
  درد از ور شعلهی ها دخمه در
  
  ، شکنجه ِ سرخیِ ها کوره در
  
  بار هر هشد بری ها دار بر
  
  گرفتار ِ مرغ ِ هالک بهر

  
  ره،ی انتها تا
  
  و زشير تا
  

  ستمی  صخره نيا شکستن
  
  !...کنمی م اديفر
  
  

  آسمان که آنجا
  
  ، بر و شاخ وبشکسته درشکسته ستی باغ
  
  آن یِ کجا هر کز
  
  تبر و داسیِ صدا شب هر
  
   د؛يآی م
  
  یزخمی  پرنده کي ِ گلوگاه از من
  
  را رتب یِ ها زخمه ِ داديب

  
  ،ی ِجوان ِستبر کريپ بر
  
  دهيسپ ِ رستن تا
  
  ، شب اهيس ِ خاک ز
  
  !...کنمی م اديفر
  
  

  آسمان که آنجا
  



  یگوئ که ستی کفتر بسته پر
  
  ِابر باز ِ چنگ در
  
  ندارد وپس شيپ بهی راه
  

  یحتيی ِرها شور
  
  ندارد، قفسی  تنگه از
  
  ِتوفان مرغک زبان با من
  
  ِباران، زشيِر اقيياشت در
  
  تازه،ی هوا ِ ترکش و
  

   و ِشکستن شوق
  
  رايی رها
  
  رگاهيد تا
  
  خشمی ها گلبوته گرفتن گر گاه تا
  
   وی سرب آسمان در
  
  ستم،ی  دوده پر
  
  !...کنمی م اديفر
  
  آذرمهر نيبرز
 

 



  
  

  یوزندان پرنده
  
  

  !چکاوک
  
  یِصبحگاه همانيم
  
  !یخوانی م تلخ
  
  یزمستانی سرما ِ دست من بر بسته در اگر
  
  !يیبگشا تازهی ها حرف ِ بهار با تا ايب

  
  

  است خسته ِ دل نيای ها زخم بری مرهم کالمت هر که کنون
  
  شکسته؛ پری آا در
  

  ، جسته بارها باران و باد ِ ازگزند
  
  ...آهسته،آهسته دلم از غم وردخی م تو یب که
  
  
  من با تر اری يآ،ا در
  
  یارانيِ ليخ ارترازی يآا در
  
   هاشانی ِدوست عمر که
  
  ،ی آذرخش ِ عمر چو
  

  بود؛ کوته سخت
  
  دوران،ی سختی  ها درکورهی ول
  
  و گرداندند چهره آسان چه
  
  گاهی حت
  
  گشتند بدلی ماران به
  
  !نهيک پر
  



  
  بامن تر اری يدرآا

  
  ینيبی وم اميا رودی م کفاز که
  
  بودم تن به کهی شادی ها رگ همه آن ِ ريز به
  

  ستی باقی ا غصه ِ استخوان کنونم
  
  نم اي گر تو چون هم من که
  

  یشاد نان ندارم
  

  ست؛ی خال ام سفره
  
  دارمی اخگر پنهان نهيس دری ول
  
  دهدی م ما گر که
  

  مرا هردم
  
  یسانيِن ابر ِ بار اسي در
  
   هددی م ما گر که
  
  مرای حت
  
  !یانسان ِ ضعف ِ ريزمهر در
  

  !بامن تر اری يدرآا
  
  
 آذرمهر نيبرز

 



  مه ماه سپاه
  
  
  ديآی م بهاری تيگ ِ خرم ِ باغ به

  ديآی م انتظار چشم ِ مردم ِ بهار
  
  یپ خرم ِ بهشتيِارد ِخرم ماه به
  ديآی م شمار یب گل و پرچم دهيد به
  
  شب ِ روشن ِ دشت به دهيدمی ها الله ز

  ديآی م هزار صدها هلهله و خروش
  

   رزم ِ کشاکش در کيتار شب چون گذشته
  ديآی م وار ديخورش ِ خر با دهيسپ
  
  نبرد ِ هراس پری ها شبی اهيسی پ

  ديآی م افتخار و معجزه ِ پگاه
  
  ستم ِ زار شوره به دوانده شهير داد چو

  ديآی م بار به عدالت سبز درخت
  

  منياهر ِ بساطيی گو ختهيگس زهم
  ديآی م شهسوار زمان ِ اورمزد که نگر

  
  جهانی رو به کنمی م نظر که کران هر به
  ديآی م کار عطر گلی  شاخه شاخه ز
  
  جوان دوباره شودی م جهان کهی سم مو به

  ديآی م کنار هر از ِمه ِماه سپاه
  

  زحمتی جهان ِ سپاه کار، سپاه
  ديآی م کاری سکو ِ سر بر دوباره

  
  بشر ِ نام به بردی م شب به کهی ورشيز

  ديآی م مار تارو ستم و ظلم سپاه
  

  عالم در گشته باز ستم دور که مگو
  ديآی م اشکبار خرد ِ چشم که مگو

  
  هيِسرما وغي ريز اگر نهی تعجب
  ديآی م تار شام نظر به مان دهيسپ
  

  شيخو از شدمی ته مجرد کار ز چنان
  ديآی م دار چوب نظرم در کار که
  



  باران یب ابر ريز در که ستی قتيحق
  ديآی م سوگوار مای هست ِ بهار

  
  باز ديآ شاخسار هر به ِسرخ بهار
  ديآی م روزگار نيا در کار ِ بهار

  
  چندی گرفت بر کهی سالح زدست منه
  ديآی م ماندگار توشب نبرد یب که
  

  افشان دست شهر دانيم به و پا ب بکو
  ديآی م نگار قدرتی  کهيار بر که
  

  کار و زحمت ِ سپاه بخوانش، صلح سپاه
  ديآی م غمگسار ترا هماره او که
  
  )یمرزوق جعفر(آذرمهر نيبرز

  

  

  
  ...ستيجار چه اگر تمساح ِ اشک

  
  

  از سخن
  

  و سوزان ِ دوزخ
  
  استی تب و آشوب پر
  
  ن،يکم کرده نيک به ِ ماران ز پر
  
  رنگ همهی ن ايافع و
  

  خوابانده گوش
  
  ره ، به 

  
  .نيکی از پ

  
  

  دست، نيا ازی ا دره درجهنم
  
  م،يننشان اگر ابهام دود
  



  م،يپندار نيچن  است آن ميب
  
  هم با زنديست به هماره هجرثوم دو ني کا
  

   هم هالک بهر از کشندی هام نقشه
  
  سر در
  
  ! دم هر
  
  
   ميبر باز نظر نکته نيا بر  کين گر کيل

  
  باهم دو نيا جنگ

  
  مينيب  یمی جنگ زرگرانه

  
  ...چنديی سودا وی سودی پ

  
  
  نديگوی می آر جهنم در
  
  هستنديی ها مار
  
  تری اول گاه مشانيزب که
  
  ... ٌآوردن هپنای افع به هم
  
  

  :است نيا اما پرشس
  

  ست،يجار چه اگر تمساح اشک
  
  !ست؟يخوار مردم و غارتی پ نز
  
  
  آذرمهر نيبرز
  
  
  
  
 

 



  !شياند دگر مرغ
  
  

  نشسته ره ِ زرانيخ بری پوپک چون
  
  یزمان هر خود از پرسمی م
  
  من؟ ستميک

  
  معهود، ِ باغی جستجو دری ا گشته سر
  

  یبهشت از ای يا رانده شب
  

  پرور؟ بوف
  

  رنگ و چهره هزاران دهيد کجا درهر
  
  رنگين ِ هرز ِ دست ز خورده ها سنگ بس

  
  ده،يد داديب کجا درهر

  
  ده؛يد باد ِ نهاد بر ها یزندگ بس

  
  اما همواره

  
  بند یب و بند در
  
  جنگ، در
  
  !مقدر نا و ِکور ريتقد با
  
   خورده ها ريت بس

  
  اد،يص ِ مرد ِ زدست

  
  هم ها زخمه بس

  
  !گر جفا ِ قانيرف از
  
  زمانه ِ زآشوب اسودهينی آن
  

  جا به جا مانده مقهور
  

  دهيکشی سخت
  



  ده،يچش نفرت و نهيک هزاران ِ زهر
  
  یبستان و داد در
  
  و فيسخ
  

  !نابرابر
  
  

  هرگز،
  

  ده؛يند روشنی ا خنده ِ چراغ
  
  ده؛ينچ گل ِ باغ زی شادی  غنچه کي

  
  بسته، دلی گل هر بر
  

  !پر پر زود گشته
  
  ی بهاران دهيد

  
  تاه، کو لحظه چوعمر

  
  !کريپ مار و درازيی ها خزان کنيل

  
   که است نيز
  
  بد، بخت از
  

  پا از افتاده
  
  ، آورده پناه شب بر
  
  !سر ِهفت ماران از
  
  
  همه نيا با
  
  چند هر و گاه هر
  
  نشسته شهياند بال بر
  
  گشودهی راه
  
  ...گستر مرگ ِ اريد بر



  
  ستيريد که آنجا

  
  جنگل ِ سلطان هيسا در
  

   ديبا بسته تيها منقار
  
  اي

  
  شکسته

  
   سخنی رانی م که گه هر
  
  و داد از
  

  ! داور
  
  

   ستيريد که آنجا
  

  است، سرد و نيسنگ ها لحظه ِ کبود ِ نبض
  

  و خاموش هم ديخورش
  

  !مکدر مه ِ چهر
  

  وصحرا وباغ کوه است ريدلگ و نيغمگ
  
  چيهی ابين آن در
  

  !پر پری ها جزگل
  
  ها، دل ز بسته بر رختيی گو توی د شا
  
  غم، و است اندوهی ايدر
  
  !تر دهيد هر
  
  یدر بر نشسته جا هر
  
  ، ِماتم اشک با
  

  خود، پور ِ انتظار چشم
  
  !مادر چارهيب



  
  وانيد ِ نيِک مني به کهی نيزم سر در
  

  است حجاب ِ ابر در زين ِدانش ديخورش
  

  آسمان، در هم مهتاب
  

  !سر بر روبنده
  
  
  احساسند و عشق چهرگان گل
  
  بند، در
  

  در دهيخشک ِخرد خون
  

  !الغر ِ فرهنگ
  

******  
   دردم

  
   زانيعز
  

  !ستينی ناباور ازسر
  
  یداور اي

  
  !ستينی ناباوری  ژرفه رب

  
  و نيزم سری ب

  
  !ارميدی ب

  
  و اری يب

  
  اوري

  
  از ستين آسان که دانم

  
  !گذشتن توفان

  
  همه نيا با
  
  شتن گذ دوران نيا از ديبا
  



  ايدر که اکنون
  
  توفان، رنگ گرفته بر
  
  طرف هر اوفتاده راه
  
  بهاران؛ ليس
  

   هم کوهی ها دندانه
  

  هم؛ در افتاده
  

  دلشاد،
  
  آور، ِمژده مينس اندخوی م
  

   گل دهدی م شب
  
  باور، ِ باغ ِ بلوغ در
  
  خود از پرسمی م
  
  گريد بار
  
  من؟ ستميک

  
  ست؟يچی زندگ نيازا من سهم

  
  نشستن، جا بر 

  
  زمستان ِ ريزنج به پا
  
  گشودن پر اي

  
  !احمر ِ صبح ِ بهار در
  
  
  آذرمهر نيبرز
  
  
  
 

 



  ! دهيد ِآب پوالد
  
  

  امشب،
  

  ،یعاص
  
  زندان، دهشت و جور ز
  

  سندان، ِ سر بر فشرده دندان
  
  ، نهيک پتک با
  

  را مذابی درد ِ آهن
  
  و کوبمی م
  
  دلش خون به
  
  !دهمی م آب
  
  

  فردا
  
  یول
  

  شهر، ِ هار ِ برابرگرگان
  
  دانم

  
  غهيت نيا

  
  و خونی  گدازه نيا

  
  درد، فلز
  
  منی دستها در
  

  و  دهيد بِآ پوالد
  

  !است محکم ِ ريشمش
  
  
 مهر آذر نيبرز



  
  ...دفتر کي ازيی ها برگ

  
  
   کودک، دو
  ِشب، ِباغ انيم در
  ماه، ِحوض کينزد

  ، شبرنگی ِاطلس سنگی رو نشسته
  ؛یارويرو
  شان،يپا ريز به

  ِمن خوبی ايِرو ِمخمل فرش گسترده
   گرفته، لب بری کي

  ابر، مام ِ پستان مهربان
  ستاره، ِ بيس از کرده پری کي

  دامن؛ ِ وسعت
  هم ِ خوبی اهايرو ديمروار بسته گردن به

   هاشان، حرف بهار
  رنگارنگ؛ی ها گل در غرقه
  ، ادهاشانيِ چراغ
  :روشن ِشب طول درتمام

  
  راهن؟يپ ديخورشی  ترمه از بافتهی ک ترا"-
  شب؟ ِ پرند از ِتازه کفشان دوختهی ک ترا"-
  !ديخورش ِ زر از را راهنميپی  دکمه کن نگه"-ً

  !"ديرمروا ِ باغ م داده کهی  گلوبند- "
  
  ايرو ِ ِدلکش تنور امشب افروخته ات که"-
  مهتاب؟ مخمل ازی ا جامه در آراسته ات که"-
  ه؟يهد همه نيا امشب، آورده ات که"-
   ،یشادی ها توتک دادهی ک ترا"-
  ن؟يريش همه نيا

  ن،يزری ،توریآسمان کتان
  ،یالهوت ِ باغی ها وهين،ميرنگی ها یاقاق"-
  ؟یتماهو ،توپی کوکی ها عروسک"-

  
  گرداگردشان، به
  رگ؛ روشن برگ سو،هزاران هر
  ، چشمشان ِ شيپ به
  روشن؛ی خندها ِ جا،چراغ هر
  هاشان، نگاه ِ گلبرگ به
  ؛یشاد ِ شبنم دهيدو
  شان، ادی يها باغ ِ شاخ به

  ؛یآباد ِ عطراب
  شان، ها ِحرف سمند
  دوری ها شهيب تا تاخته



  هم؛ی گفتگو ِ باغ دل،به سپرده
  ،یدشا ِ بار گرفته
  غم،ی نيازسنگ کرده
  !کم
  

  : زنمی م صداشان
  !من گانيهمسا

  !کينزد خانه ِ گانيشماهمسا
  !یداريب طول در چکسيه بروتان دهينخند

  ،یآباد و باغی سو به دلتان چکسيه نخوانده
  نان، ريس نخورده
  !هرگز
  د؟يخورشی  ِخفته تنور امشب افروخته تان که
  ن؟يريش داده،توتک سفره بر تان که
  ؟یشادی  هي،هد امشب آورده تان که

  !؟یماهوت توپ ،یکوکی عروسکها
  

  زنمی م صداشان
  :نييپا ،از دور از
  !ادموبشنويفر حسن"-
  !آخر بزنی حرف نساء"-
  واريد به واريد هيهمسا منم"-
  !جعفر منم"-

   اما زنمی م صداشان
  ست،ينی جواب
  شب،ی ها سرفه غم جز به

  !...ستينيی آشنای صدا
  

  کوچه، کنار
  منی کيدرنزد

  شب،ی پا ريز
  هم بر خوردی می کتابی ها ورق
  غم شي ها حرف تمام
  ماتم و غصه شيماجرا تمام

  
  هم ِ کبود بال در ،بال تنها کوچه انيم در کودک دو...
  بست، بنی  کوچه ِ سنگ کرده کز بر آورده پناه

  !من ِ ِتلخ پنداری  کهنه ِ ريحص بر نشسته
  ک،يتار هم به هاشان نگاه
  شب ،مثل اندوه پر

  ، هاشان نفس
  ِسرما، تف از دهيبر
  خته،يآم درد به
   فردا؛ی  غصه از
  ِمرگ، داغ افتاده جا به شان،جا تن به



  غمی ها حرفیِ پای جا هزاران هاشان لب به
  هم،ی گفتگو ِ خار به دل فشرده
  ...روشن همچنانی رگاهي،د هاشان درد چراغ

  
  : زنمی م ِصداشان
  !من گانيهمسا
  !کينزدی  ِخانه گانيساهم شما
  یداريب طول در چکسيه بروتان دهينخند

  یوآباد باغی سو به دلتان چکسيه نخوانده
  !هرگز نان ريس نخورده

  راهن؟يپ زخم از کردتان بر در که
  ِگل؟ ازی چارق نشانده پاتان بر که
  برف؟ یِ ردا تان ها تن به افکنده که
  ؟یخالی  سفره روتان به گسترده که
  زهر؟ از تان ِ انن کرده که
  سقف؟ روتان به دهيکوب که
  گرما؟ بر بسته در تان که
  در؟ گشوده سرما بر که
  ...ش؟يآباد ،هست تانی رانگيو از که
  

  زنمی م صداشان
  ، باراتر ابری ها ضجه ازی هق هق با

  گلو، در مي ها واژه وببر
  ..تر ازرعد،غرا

  
  ک؛ينزدی  خانه ِ گانيهمسا شما
  !یوآباد باغ و هاربی رو چگاهيه دهيند
  ، لبخند گل هرگزی لب بر دهيند
  ريتحق ِ عقرب ِ بلند شين ز ا هموارهی ول آزرده دل

  فقر ِ ريِپ ِمار گزند و ميازب هموارهی ول مهيسراس
  ، پايت خورده ايدن ِ زاربابان

   روز هر جا به نا
   ها،ی ليوس
   نادان ِ مردم دست ز
  چرب؛ی نان لقمهی ازا در داده برباد ِشرف درستان نا ِ ليزخ
  چند تا من اراني کتانيتار شب

  ر؟يق همچون
  ر؟يِتقد بختک بار ريز دری ک به تا دهيخم قامت نيچن
  ر؟يزنجی نيسنگ نيچنی ک تا تانيپا و دست به

  فرتوت؟ و ماندهی ک تا گشته نا جوان
  زندان؟ی  دخمه تانی زندگی ک تا و
  بسته؟ رشدتان راه و
  آلوده؟ نکبت و هايس و سرد تانيفرداها و
   تان سفره ِ ريکو
  نان؟ی ب



  شب؟ هر کندی م زر پر سهيک اني شما رنج از که
  فربه؟ شودی م انيشما خون از که
  

  :کينزدی  خانه از زنمی م صداشان
  !"بشنو ادمويفر حسن"-
  !"آخر بزنی حرف نساء"-
  "وار،يد به واريد هيهمسا منم"-
  !"جعفر منم"-

  ...ستينی جواب زنم،امای م صداشان
  کوچه؛ کنار
  من،ی کينزد در
  د،يموی م باد
  دفتر کهنهی ها برگ ِ لحن به

  ...ديگوی م تازهی دردها از سخن
  
  
  ،ی،خاموش بسته در طرف، م،هريرو به
  ...یِفراموش زهر دورها من،تا دورادور به
  ...غم باد گرد در ها واژه غم داندم گری م و
  
  ی سخت در عمر تمام"-
  "مرهمی ا لحظه مان ها زخم بر نهد که یمهربان دست نه"-
  !"هم از کند ،وا مان دردها کالف کهی غمگسار اري نه"-
  !ستينيی داد و است داديب کهيی جا آن در"-
  ستينی بامداد آنی پ ازيی  گو و ست رهيچ شب و"-
  - اما گفتنش باشد تلخ- پناهان یب پناه"-
  !"است مرگ مرهم ،يی گو تو"-
  تن، در مان روح هنماند که است نيوز"-
  !"سردی سنگها ِ ريحص بر هامان جسم فسرده"-

  
  

  م،يها ادي ِ اتاق واريد چار در ومن
  شب، ِ حصار در
  خوانم،ی م غمبار و ميگری م جان به

  روشن، کنمی رامی ا تازهی دردها اجاق
  ..هم ِ کنار در گذارمی م رای ا رفتهی ِحرفها بلور

  
*********  

  
  شب، تموم
  ماه زدی م سهپر خوابم تو
  خورد،ی م وول حوض آب توی ماه مثه
  باغی ها شاخه رو قبا سبزه مثه
  زد،ی م پر
  افتادی م ريانجی  شاخه ِ قاب تو کهی نه،وقتيآئ مثه



  !بود محشر
  
  دم،يد خواب تو

  ميکرد عروس شب اون تورو
  ريانجی  ِشاخه قاب ريز مينشوند
  ماه؛ی روبرو مينشوند
  زدی م برق دوشت رو

  تاب؛مه پولک
  باد؛ زدی م شونه رو موهات

  بود؛ روشن زهره چشمات تو
  ِگل، برگ رو ژاله مثه
  چشمه؟ ِ آب تو نرگس مثه
  باغ،ی تو له ال ٍمثه
  نهيس ق سنجا مثه
  ت نهيسی رو
  زد،ی م برق ، برق
  ،یبود مون ماه شب اون تو

  ،یبود آسمون عروس
  یبود کهکشون زيعز

  یکردی م باز چشاتو
  یکردی م ناز ايدن هي
  مادری ول
  تو عقدی خالی  خنچه ادي به
  !ختيری اشک چه
  

****  
  
  !یپاپتی ها بچهی ا

  !همتون شين کور و شين دور
  !همتون شين گور به زنده
  مهمونيه مون شهر تو

  اعيونيه مهمونيمون
  !زننی م تنبور و دستک
  !زننی وشيپورم طبلک
  !بهتون چشمام نيفته
  !تون صدا گوشام نشنوه
  !آن یم سرورا و مهتر
  آنی م بهترا همه از
  !آنی م زيورا و زر پر

  !خوامی نم پارو برهنه
  !خوامی نم ندارو و عور
  !ها ما به ندرونين چش

  !ها گدا ها، پا سروی ب
  !همتون شين کور و دورشين

  !همتون شين گور به زنده



  قيصره جشنی وقت تا
  !نزنينی سپيد به دس
  !نزنينی سياه به دس
  !مياد بدش داريم ن مهمو
  !مياد گنبدش به لرزه

  
  !یناز نازی ها بچهی ا

  یباز اين به ميانی وقت
  نکنينی دراز زبون

  !نکنينی باز تله با
  !نزنين پهلو دو حرف
  !نزنين جادو به پهلو
  !حرفتونی صدا نياد
  !تلختون آهی صدا
  !گندمه ِ قحط که نگين
  !مردمه ِ مالی گشنگ
  !فراوونه نگين مرگ
  !ارزونه جا اينی زندگ
  !ملته جشن که ننگي
  !ِذلته اسير که اون
  نگين بسه سری حرفا
  بيان ،آسه برين آسه
  نزنه شاختون ديوه تا

  نزنه تاقتون به لگد
  فراوونه کالغ شهر تو
  پنهونهی سوراخ هر تو
  بدونن کالغا اگه
  کننی م دار خبر و ديو
  سراغتون مياد ديوه
  !آشتون تو ريزهی م زهر
  !نزنينی سپيد به دس
  !نزنينی سياه به دس
  !قيصره جشن روز که

  مياد بدش داره مهمون
  !مياد گنبدش به لرزه

  
*****  

  ونيعر ِ شب نيا تو فقرمون نشون مونهی نم پنهون گهيد
  آفتابمون ابری  لکه ِ ريز به مونهی نم پنهون گهيد

  .کم کم کنه ،کم شو،شب هيسا اونکه، وقت دهيرس
  
  سينی دراز راهی روشن شبه،تا نصفه آره
  سيق با ها قصه هامون غصه ازی ول
  رهيزنج و زندانی  کهنه ثيحد



  محکوم و حاکم ِ دردبار ثيحد
  زر و زور ِ اوج دری کي
  معبر در بسته کتی کي
  کاخ، دری کي

  عالم،ی  قبله همچون
  کوخ، دری کي

  غم از هالک و محروم
  رونيب آمده خيتاری پستو از تازه دولتان نو نيبب 

  !آلود ونخ ِ دستان با کارندی م چه
  بود؟ خواهد چه خرمنشان و

  دائم من اری يمگوا
  کرده نيکم جا هر عسس
  ترسهی م هيهمسا از هيهمسا مگو
  رنجه پارچه کی يزندگ نيا مگو
  زندونی  وارهيد ،بشکنه بگرده دوران بذار

  دشتسونی تو رهيبگ پا بنفشه
  غصهی  قصه رهيبگ انيپا بذار
  یشاد کنه گل تا بذار
 !یآزاد ِ گرم شعاع مه ما تن بر بتابه

*****  
  شب،ی پا ريز در نيزم و است غروب
  ِبادآورد برف ازی ا گرته درختان بر نشسته

  دن،يبلع ليم با شب و
  آلوده نيکی ها دندان ريز رادر مهتاب تن
  د؛يسای م
  يیگو شب نيچ پری شانيپ بر ابر داغ و

  !نهيريد استی بغض و نهيک از نشان
  ،یيتنهای سرما گزدی م را تنم
  دفتر آن چديپی م هم به

  اما خوانده نا و آغشته درد بهيی ها ورق
  ... پر پر جا به جا
  

  آکنده هول از یِ خالی ها واحه نيا دهدی م عذابم
  شکنجه ِ مرغی خوان شب دهدی م عذابم
  .زندان همه نيا حصار در

  :پاسخی  جامه در همه ،اما ام پرسش هزاران
  
  کشتار؟ ني،ا و نيک نيا چرا
  دار؟ی ها چوبه نيا چرا
  کشدار وی سربی ها لحظه نيا چرا
  اعدام؟ ساعت نيا چرا
  خواه؟ حق ِ توده ِ جان به ورشي چرا
  نادان؟ و ابلهی گروهی  ز دائم ريتحق چرا
  زن؟ بر ستم و جور چرا



  است مهر از و آکنده اندوده زر به کهی نيسرزم در چرا
  مردن؟ فاقه و فقر ز
  ما، ميخواهی م چه
  ش،ياند صلح و رنجی ها توده ما
  آرامش؟ و صلح از ريغ به
  نان؟ از ريغ به
  کار؟ی آور بار از خود سهم جز به
  بهداشت؟ و مسکن نهيکم

  گفتار؟ و شهياندی آزادی  ساده وحق
  فرهنگ؟ ازی خوردار بر و رشد وحق
  استعداد؟ گونه هر خور در نشيآفر ٌوحق
  ..کار؟ حق و
  

*****  
  است نانسا گرگ انسان امروزه اگر
  ، نهيک دندان اگر
   تاُبن رفته
  است؛ جان و تن در
   برادر، جنگ اگر
   برادر، با

  است، آسان و سهل
  گردد،ی م هموار نا ، همواره فلک چرخ اگر
  نه،يی چرا و چون اگر
  نه،ی ِاستوار عدل و
  نه،ی داريپا نشانی آزاد از
  وارونه، کردارند گفتارو اگر

  است،ی وشهيب کار اندر مذهب،سختی اگردارو
   و کنده دل زخود را خود اگر
  م،يابی يم  گانهيب
  م،يآری م سجده هزاران دم هر شتنيخو برنا و

  ، گره
  .است هيسرما خونبار چالش در
  چندی گرگ آز و حرص که
  !است آواره و جيگ ِ آهوان ليخی روز هيس
  

*****  
  کوه غيست بر نشسته

  خون ابر
  هامون تا راه دهيکش
  دلرزيم خشم از نيزم
  دارد دگر رنگ هوا

  است توفان و رعد خروش
  برقی ها خنده درخش

  است بارانی شوال بر
  ديآی م کنده جا از ليسی صدا



  یها ريت ريصف
  .ديآی م افکنده کمان از
  

  گرگونيد گشته زمانٔه
  خون عداوت و نيک از دل

  توفنده خشم از نفس
  راه بر ها گام نيطن

  کوبنده؛
  

  است ريتدب کار در زمان
  و ريت ترنگ
  است ريشمش زخم زخما
  چنگ دهيکش بری جوان
  باطل مهر تا زند
  رنگين پر ريپ طلسم بر
  
  : نم کنو
  ريشبگی ا حمله

  ريزنج زشير و گسست
  اری يصدا

  کاريپ در کاوه خروش
  :نم کنو
  یرو اي رو رزم
  ريش رينف

  ريشمش غهيت فرود
  خاک بری کريپ شکست
  ! ضحاکی  ضجهی صدا

  
  )یوقمرز جعفر(آذرمهر برزين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  !یآزاد ِ بهاری ا من ِ گل
  
  

  بهار ِ روح گرفته را جا همه
  
  تبدار،ی  الله است رقص گرم

  
  دارد،ی زندگ عطر آسمان

  
  دار،يبی  زنده اخترانند

  
  !آر بر فه شکو هم تو من گلی ا

  
  ، آمده

  
  آمده،

  
  بهار؛ دوباره

  
  !یجو ِ لب بری برو بنفشه چون

  
  !آب لب بر بخند نرگس همچو

  
  !ِکوه دل از وشبج قيشقا چون

  
  ناز، به دوباره بخوان کن، سر نغمه

  
  !آغاز کن دوباره رای زندگ

  
  ده ام مژده

  
  !ديرس روز که بگو

  
  آمد سر شب

  
  !ديخورش شد بخنده

  
  بگشود، پر و ،بال بسته ِپر مرغ

  
  شد، شادان گرفته غم ِ جنگل

  
  !ديدم دشت و کوه ز ساران چشمه

  
  !آمد خروش در رنجی  توده



  
  !آمد نوش و داد و عدل نوبت

  
  ،یشادی  شکوفهی ا من گل
  
  !یآزاد بهاری ا من گل
  
 )یمرزوق جعفر(آذرمهر نيبرز

 



  
  شعر مجموعه از" دفتر يک ازی هاي برگ"بلند شعر از استی بخش" یپاپتی ها بچهی ا"
  ".من ايران خيز بپا"

  سياوش گرانقدر شاعر نام به گوناگونی ها  نشريه در و بارها و بارها شعر اين که ازآنجا
  خشپ و ضبطی و نام بازبه اند ساخته آنی رو که همی آهنگی حت و يافته انتشاری کسراي
  اميد اين ؛به کنمی م منتشر شاعری واقع نام با بار اين و را آن رياست،ناگز شده
  .بسپرد واقعيت به را خودی جا پا، دير توهم ،اين انجام روز،سر يک که
  بسيار احترام با

  )مهر آذر برزين(یمرزوق جعفر

  
  
  
  
  !یپاپتی ها بچهی ا

  
  !همتون شين کور و شين دور

  
  !همتون شين گور به زنده

  
  مهمونيه مون شهر تو
  

  اعيونيه مهمونيمون
  

  !زننی م تنبور و دستک
  

  !زننی وشيپورم طبلک
  

  !بهتون چشمام نيفته
  

  !تون صدا گوشام نشنوه
  

  !آنی م سرورا و مهتر
  
  آنی م بهترا همه از
  
  !آنی م زيورا و زر پر
  

  خوامی نم رو پا به چاروق
  

  خوامی نم ندارو و عور
  

  !ها ما به ندرونين چش
  
  !ها گدا ها، پا سروی ب



  
  !همتون شين کور و دورشين

  
  !همتون شين گور به زنده

  
  قيصره جشنی وقت تا
  

  !نزنينی سپيد به دس
  

  !نزنينی سياه به دس
  

  !مياد بدش داريم ن مهمو
  

  !مياد گنبدش به لرزه
  
  
  !یناز نازی ها بچهی ا

  
  یباز اين به ميانی وقت
  

  نکنينی دراز زبون
  
  !نيننکی باز تله با
  

  !نزنين پهلو دو حرف
  

  !نزنين جادو به پهلو
  
  !حرفتونی صدا نياد
  

  !تلختون آهی صدا
  

  !گندمه ِ قحط که نگين
  

  !مردمه ِ مالی گشنگ
  

  !فراوونه نگين مرگ
  

  !ارزونه جا اينی زندگ
  

  !ملته جشن که نگين
  
  !ِذلته اسير که اون

  
  نگين بسه سری حرفا



  
  بيان ،آسه برين آسه

  
  نزنه ونشاخت ديوه تا
  
  نزنه تاقتون به لگد
  
  فراوونه کالغ شهر تو
  
  پنهونهی سوراخ هر تو
  
  بدونن کالغا اگه
  
  کننی م دار خبر و ديو
  

  سراغتون مياد ديوه
  

  !آشتون تو ريزهی م زهر
  
  

  !نزنينی سپيد به دس
  

  !نزنينی سياه به دس
  
  !قيصره جشن روز که
  

  مياد بدش داره مهمون
  

  !مياد گنبدش به لرزه
  
  )یمرزوق جعفر(آذرمهر زينبر
  
 

 



  !ب مهتای  مژده
  
  

  شب ِ پرطراوت ِ ازذهن
  گذشتی م

  !ماه
  غزلی  ماننده

  پر
  !اليبودازخ

  ز،يلبر
  غروبی  زهيئ پا ازترنم
  پربار،
  ! ه پگای  پرمژدهی  ازبهاره

  
  

  ابرها ازبام
   بردی م
  ه، گا گاه

  شب وخاموش خسته ن گا برماند
  !نگاه

  
  
  ک نا ِهول اوهامی  رهيت ن درخزا گه
  ز، بای  ها شهياند ربهاردلکش د گه
  پرعطرو یِ  ها شعرشاخه ني ا-
  -ز نوا ن جا
  ها جلوه کردی م
  !ه پگا تا زشام ا

  
  
  کنيل

  درنهان
  ، افتهين سخ پای زپرسش سوخته جان
  و تابی ب

  دادخواه
  ها رخنه کردی م

  !ه پنا یبی ها دلیِ  گرفته غم درشام
  
  
  ها، شکوه کردی م
  :شيلپر د گفتی م
  
  و اموشوخ گرفته تاچندغم"
  نشان،ی ب
  پردی م شکسته سان ني ا



  !زمان؟ کيپو ره
  
  
  تاچند"

   مردمان
  همان، یب ليخ نيا

  زمان،یِ داريب ِ ِدانش بار نگرفته
  ک، منايوب لرزان
  رها،يِزنج ازشکستن وامانده
  زدست،

  وعبث هودهيب
  گونه، نيا

  اعجازآسمان، به سپرده دل
  و پروهمی  کبوده نيرايدرز

  !پرسراب؟
  
  
   یک تا"
  کجا تا
  و گشته خم

   دوتا،
  و افتاده
  زبون

  ِدروغ، منيِاهر ور بایِ دردامها
  و ررخوتياسی تاک
  !رخواب؟ياسی تاک
  
  
   دايپ"
  انهان،ي

  تاچند
  ره وانهاده
  ن ا َد دی  برسلطه

  !"امان؟ یب ِ داديبی  ِپنجه رياسی تاک
  
  
   و گفتی م

  ، هرزمان
  ديکشی برم
  !آه
  

   شيِشعرخو دربدر
  هرلحظه،
  ا،هرکج
  نشستی م خوش



  خوش،
  !اهيس ِ شب برآن

  
  پربودازغرور

   نشستی م کهی وقت
  !کوهی ها نه برشا

  
  شکوه، سرشاراز

  ها، آب یب ِآ زترنم ز،ايلبر
  د نهای م کهی وقت
  !رود اليخ بر پا
  

  ز وپروا دنيپربودازپر
  ز همچوبا

  ديپری م کهی وقت
  !ابر ل شاهبا با
  

   پربود
  آسمانی آب ازتبسم
  نهاد یم کهی وقت

  !ِببر جان به حسرت
  

  بود گرم قلب چون
  ب آ سرد درجسم
  غزالی  ماننده
  !ب خوای ها شهيدرب
  

  زشش نوا دست
  ب آی ها برگونه

  !بود سرشارعشق
  
  بود رقصی نی ن

   ها، چشمه ِ درچشم
  
  و، ا نوازش پر ِ چشم از

  گرفتی بارم
  ! ها دره ِ زهدان

  
  ها هي سای کول
  شستشو، کردی م

  !ش ها چشمه درآب
  
  ، شدهالکی م

  شب،
  !ش ها ِخنده ازبرق



  
  هزاربار ندش خوا

  ابر ِ ِمرغ درگوش
  !ِالل بازبان شب،

  
  آب گوش به خواندش
   وی ه ِما گوش به خواندش

  شاد،ی ها زهير شن
  بال ديابرسپ

  !زاللی  درچشمه
  
  ها شاخه نيدرب
  ن،يطن پر خواندی م

  شيئ نقرهی وآوا
  ، برگی  زالبال ا
  !نيبرزم ختيری م
  

  پستی ها تپه گلی  دهيکش برگردن
  -ِمست ن اشترا آن-
  نيبودازطن پر

  !کاروان زنگ چون
  
  ر هزاربا شب آن

  را اهيِس بر ازسرفکندچادرا
   ها آبی ِآب ُپراطلسی  برترمه

  !کرد آغازرقص
  
  شب تماميی گو

  صدهزارناز وبا باصدهزارجلوه
  :ناک راز ند خوای م
  رافروگذار، غم
  سپار؛ شب به را شب
  زخواب، ارکن ديب
  را خفته اراني

  فکن، ن درجانشا
  !را شورنهفته

  
  نما همگامشان

  !ن چاووشا گام با
  بخوان شان هرلحظه
  :ِکاروان گلشعر

  
  
  ست مای خو و خون ر دی ا ِحماسه شور"
   ماستی رو ِ شيدرپی گريدی ايدن



   نور به رو نجاکه آ
  در
   باز
  ...شودی م

  هرمژده
  م، ايهرپ
  ب فتا آ شعر با
  !" شودی ازمآغ
  
  آذرمهر نيبرز
  
 

 



  فتح گلبانگ
  
  
  تو کن سر
  من برادری ا
  رزم، ِ خروش در

  !را فتح گلبانگ
  
  روزيد

  بود خفته
  خون و اشکی ايدر به
  و رانيح

  سوگوار
  !بهاری ِب رانيا

  
   امروز
  و پرترانه

  و شور پر
  قرار،ی ب
  بهار،ی  جامه در
  از دنيکش بر ِ عزم با

  شب، تيعفر
  دمار؛

  دمان، ِتازه برآفتاب
   خنده
  !زندی م
  
  تو کن سر
   من برادری ا
  ِرزم خروش در

  !را فتح ِ گلبانگ
  

 آذرمهر نيبرز

 



  نيتوا دشمن
  !بدان

  
  
  بهار ليس

  !نيزم از برآورده نعره
  ايدر

  نيا از نمانده مصون
  !نيسهمگ ليس
  
   ها کوه بس
  ، جا از کند بر  که

  !نيک و خشم به 
  ها بند بس
  هم، از بگسلد که
  !آب ِ قهر به
  

  دشمن
  ی ول

  !بدان
  
  امان یب ليس نيز

  !تر سهمناک بس
  ست،ی ليس
  ست ها جانی  بهاره کز
  !ويغر در
   ست،ی ليس
   ست ها دل ِ تالطم کز
  !نيطن در
  

   دشمن
  تو
  نيا

  !بدان
  

 آذرمهر نيبرز 

 



  
  دوست ازصورت ستی آتش من اد يدر
  !آ ادی يدار زهره تو اگر غصهی ا

  یمولو
  
  

  اديِ آتش
  
  
  شب، ی کناره بر بسته خي

  سرد؛ آسمان
  سحر،ی گلو از زدير خون
  باد؛ی ها فه سر
  شب، ی شاخه بهی مرغک چون
   پر گرفته گر
  اريو اريد از دور
  ...در دربهی کو هر به
  
  باز، که خوانمتی م

  باغ؛ به مرای بخوان
   باز، که خوانمتی م
  !چراغ ميافروزيب

  
  
  رفت، چهی ول شب در
  درخت از ختير خون که

  و جنگل جسم ديخشک
  دشت؛ ِ روح پژمرد
  و نيغم آسمان شد
  گرفت، مه و مهرِ دل

  د،يچک نيزم بر خون
   ن؛يسهمگ باران چو
  و شد پا به ها دار بس
  مرگ،ی ها جوخه بس
  مهر، درختی جا
  شد بپا

  .نيکِ درخت
  وی شاد دست بشکست
  عشق،ی پا بشکست

  ، نشست خردی جا
  و وهم یِ ه ايس
  .نيد

  ستم، و تطاول دست
  ماند؛ گشاده سو هر
  و زحمت و کاری بازو
  یآزادگ
  .بند به



  ايآ گشت هودهيب
  چه، آن

  زد؟ جوانه
   ها بانگ وان
  سحر، مرغ که

  زد؟ عاشقانه
  
  

  رنج که وکنون
  ست زده خ يشاخه هر رگ در

   باغ که اکنون
  برهنه، مانده
  ؛ باد و ابر در

  کنند،ی م چه بنگر
  دانيپل
  ...شب گور به
  را عاطفهی ها ونديپ

  کنند،ی م خاک
   را زپاکيچ هر
  کنند؛ی م پاک نا

  گل، صد
  شود،ی م هالک
  شب، هر
  باد؛ دست به
  شود باز که شود ايآ

   من؟ هالک شب
  فروبباردو باران
  َبرد گل آب بر
  باز که ديآ

  آب؟ ِ دشت به بنشانم گل
  
  
  بهار،ی ا ادت يبا

  !نيزم شودی بهار
  و ببارد فرو باران
  !نيزم شودی جار
  تو، اد يبا

  !درخت بر جوش زند شکوفه
  تو، اد يبا
  !دشت اليخ ندينش سبزه به
  ، زمانه تو اد يبا

  را، ستم
  !کند درو
  را جامهی ب
  جان، ِ پرچم ز

   جامه
  !نوکند



  یا باغم در
  ،یهست ی نهيبه

  !کن شکوفه
  فردا ی بهارهی ا قلبم در

  !زن جوانه
  کن شکوفه من چشم در
   !اغ چر مهربانی ا
  واکنم تا
  روشن يی چهيدر
  ! باغی سو به
  
  ، من ی ستاره یب اد يدر
  ستی آتش تو از
  اگرچند، نشستهی رگيت در

  است؛ روشن
  باز که خواهم
  باغ اليدرخی کن جلوه
  باز که خواهم

   !آتشم بريی فزا مهيه
  ی شو خواهم
  دوباره
  .شمياين ِ سرود

  ها اوج تا
  یکش فرا

   ...آرشم ِ همراه
  
  آذرمهر نيبرز
  
  
  
  
  
 

 



  به يادِ دل به آتش زدگان 
  

  ...جاری نمی شوم مگر
  

  آبی که ته نشست به گودالِ  گورِ شب
  ...گنديد و آفتاب بر آن بی نشان گذشت

  
  هر جا برابرم چه اگر هست کوه و دشت،
  هر جا برابرم چه اگر هست رود و بحر،
  جاری نمی شوم مگر از کوه َبر شوم،
  .جاری نمی شوم مگر از بحر بگذرم

  
  است،" مجرد"ر ره اگر صدای قدم ها د

  ست،"شب گرفتگی"در الله های عشق اگر
  گرجاريم ز چشمه ی ژرفی که زندگی ست،

  .برابرم   هر لحظه با کشاکشِ هستی 
  

  هر جا برابرم چه اگر هست ديو و دَ د،
  هر جا برابرم چه اگر هست سد و بند،
  جاری نمی شوم مگر اين بند َبر کنم،

  !د به يکی سنگ بشکنمدندانِ ديو و دِ 
  

  ماندن ، نشستن است به گودالِ گورِ شب،
  از سهم آفتابی دل گر به آتشم،

  گر زنده ام به چشم گشايی چشمه ها،
  دگر شوم،"آنی" جاری نمی شوم مگر

  خورشيد وش
  !شکوفه ی باغِ سحر شوم

  در شوم،"خويش "جاری نمی شوم مگراز 
  ی فرو گذارم و"فرد"
  پر شوم، " جمع"از
  اریج

  نمی شوم 
  مگر از خويش

  !..بگذرم

 برزين آذرمهر

 

 



  دريا تری ز دريا
  

  درياتری ز دريا، تا می کنی خروش
  ای خفته در خموشی

  !بر خيز
  !بر خروش

  در دل هزار غم اگرت می کند پريش
  !مهراس
  !جا مخور

  !مگردان عنان خويش
  در پيچ وتاب حادثه
  !بر گرد خود مپيچ
  تو گرد ره گشايی و
  اکنون اسير شب،
  تو رخش باد پايی و
  !درگير تاب و تب

  توار دار تن اس
  !که تو ِمهر واره ای
  ماه جهان فروزی و
  !برق بهاره ای
  از تن فروتکان
  !غبارانِ رفته را

  بيرون شو از مالل و
  ! برون آی از سکون
  ای گرد رهگشا 
  !نهيبنده تر برآی
  اسب سپيد بال
  !شتابنده تر بکوب
  شط اميد ها

  !خروشنده تر بجوش
  بر خيز
  !ای خروش
  بخروش
  !پر سروش

  وز های پر از نور و آفتابتا مد ر
  !ُگردانه تر بکوش

  ده 
  :مژده بر سپاه الم
  روزگار صلح،
  آزادی و
  عدالت و

  !گلبانگِ  نوش نوش
  گو با زبانِ مژده که از ره رسيده باز
  نو روز توده های به خون خفته و

  !خموش
  

  برزين آذرمهر



  
  !محبوب من وطن

  
  ديريست در نماز تو افتاده ام به خاک

  محراب عشق من،
  !کی آماده ی منی؟

  
  

  در عطر باغ های اقاقی به ياد تو،
  شب در حجاب غصه ی پنهان گريستم؛
  .ماه از ميان شاخه به عشقم سالم داد

  .برگ از فراز شاخه سر افکند پای خاک
  

  فصل صعوبت ، که سال هاست در سنگالخ 
  است  خون
  خون

  هر چه گياهست بر زمين؛
  خون است، خون

  هر چه زمين است بی گياه،
  می خوانمت که باز بخوانی مرا به نام،
  .می خوانمت که باز بجويی مرا به کام

  
  من با وضوی مهر تو بيدار می شوم،
  من در نماز عشق تو هشيار می شوم،

  در چشم های توست که من شعله می کشم،
  ه من غرق آتشم؛از آه های توست ک
  هر چيز،هر صدا،

  تنها به ياد روی تو می آيدم به چشم؛
  .تنها به ياد نام تو ، می آيدم به گوش

  
  با دست های عاشقم، 

  در باغ عاطفه،
  يک شاخه بر درخت تو پيوند می دهم؛

  يکباره در سياهی شب
  صبح می شود

  در قلبم آفتاب تو تصوير می شود؛
  آن خواب رفته ماه

  ای جنگل احساس های دوربر شاخه ه
  ...تعبير می شود

  
  در چشم های عاشقم
  با خاک سرخ عشق

  آماده می کنم گل باغِ  دلِ ترا
  ...آماده می کنم گل باغی که زندگی ست

  



  باران رنج های روان را پذيره ام؛ 
  در هر چه ابر و دود،
  در هرچه کوه و رود،
  هر لحظه ی وجود،

  در بود
  در نبود

  هر چيز، هر صدا
  تنها به ياد روی تو می آيدم به چشم؛

  .به ياد نام تو می آيدم به گوش  تنها
  

  با يادت ای کبود
  هر مرگ واره رنج

  !آسان کند نمود
  

  !ب من وطن محبو
  ای مانده در نگاه تو بهت نگاه شب؛

  ای خفته در دهان تو حرف دهان صبح؛
  ديريست در نماز تو افتاده ام به خاک،

  محراب آفتاب،
  ده ی منی؟کی آما

  
  برزين آذرمهر 

  
  
  
  
  
 

 



                                

سروده برزين آذرمهر است که " بپا خيز ايران من"رزم مشترک از جمله شعرهای مجموعه ی"شعر
اين شعر بعدها البته بی آن که من در .به همت انتشارات ارانی منتشر گرديد ١٣۵۵نخستين بار در سال

ت پرويز مشکاتيان و با هنرمندی استاد شجريان به جريان آن قرار بگيرم، به ابتکار هنرمند چيره دس
  .صورت سرود رزمی در آمد و امروز شاهد اجراهای ديگری نيز از آن هستيم

تا مدتها به شاعر پر آوازه ی ما "بپا خيز ايران من "از آنجا که اين شعر و اساسا خود مجمو عه ی
ام او به چاپ هم رسيد،بنا به توصيه ی سياوش کسرايی ،نسبت داده می شد،و حتی اين جا وآن جا به ن

برخی دوستان، بهتر ديدم يادداشت کوتاهی همراه اين شعر کنم و بدين ترتيب بکوشم تا شايد به اين 
  برزين آذرمهر.توهم بی جا که هنوز که هنوز است سر سختی نشان ميدهد،پايان بدهم 

  
  

  رزم مشترک                                 
  
  

  !همراه شو رفيق                  
  تنها                 
  !ممان به درد                 

  
  کين درد مشترک                 

  هرگز جدا جدا                                
  !درمان نمی شود                                             

  
  دشوار زندگی                

  
  ز برای ماهرگ                

  بی رزم مشترک                             
  !آسان نمی شود                                            

  
  تنها                 
  !ممان به درد                 

  
  ! همراه شو رفيق                

   
  ١٣۵٢تير ماه                 
  برزين آذرمهر                

  

   

 



  
  

  سخن عشق
  

  ای 
  دلرباترين

  عروسِ سرزمين های بکر
  !بر بنديانِ اين شبِ  بيداد ُبن بگو

  چندين وچند خرمن 
  از

  گل بوته های خونينِ  مزرعه ی عشق
  گرد آوريم و
  بر سر راهت

  بگستريم
  تاشور آفرينی رقصِ پرنازِ  بهارانه ات

  را،
  برشاخسارانِ زمستانی و شب گرفته ی دل ها،

  گلدانه هایِ پرشبنمِ  ناز وو شکوفايی 
  کرشمه ات را،

  بر کويرعطشانِ جان ها،
  درودی 
  شايسته و
  بايسته

  !گفته باشيم؟
  

  آزادی
  ای 

  دالرا ترين 
  عروسِ سر زمين هایِ  بکر

  آغوش
  باز 

  !کن
  با بنديانِ  اين شبِ بی وصل

  راز و نياز
  !کن

  با ما بگو
  چندين وچند خرمنِ  گل

  از قلب ِِعاشقان
  م وگرد آوري

  بر سرِ راهت
  ...بگستريم؟

  
  برزين آذرمهر

 

 



                     

 !بلند داريسپی ا           
          

  خاموش، باغ            

  مغموم، درختان           

   !پرپر  گلها همه           

           

  کار در دشمن غارتگر دست           

  ...تر نيخون ستم انيعر داس           

   

  !بلند داريسپی ا           

  !مباش افتاده ديب          

  !محکم کن من نهيک در شهير          

  سوگند فردا به که          

  ديش خور ديآ در چون          

   نگ رين شيجا همه  رباط کهنه نيا پاشد فرو و          

  ک خا به ختير فرو که  یخون همه ه گنا به          

  دشمن زد جان به کهی زخم همه ه گنا به          

  !کرد هم خوا پا به تو ازی دار          

   

            

  

  

  

  

  



 ...سفر نيا رنج  یب                     
  ام ستادهيا خودی جوانی  جامه در          

  !سفری  آماده                                             

  خطر نيا کام در           

  شوم  یم ريش من           

  و زهيستی  آماده           

  !شوم  یم ريشمش                              

  گر وچاره رهپو           

  -رنگ رنگ انيخدا - طلسم کنم  یم وا           

  قفس در که آنان           

  ام گونه نيا           

  اند فکنده خفت وی خوار به           

  گر رهيچ وی طاغ           

  و نانيا قدرت ز زنم  یم تن           

  عاقبت                                    

  !شوم  یم ريتقد مرکب  سوار چابک           

                         * * *  

  سفر نيا رنج  یب           

  -زمان هر-  خردی خدا از پرسم  یم           

  !ام؟ که                                            

  شنوم  یم باز بار هر           

  طنز هزار با           

  سفر نيا رنج  یب           

  خود خلوت  یزرفنا در           

  !ام حفره ش مو                                  

   آذرمهر نيبرز            



               

                                              

 

 وطنم باغ ادي                        
  بدنش    بر  شب   ختهير  فرو  که ی چند  رفته           

  تنش   یها     رگ     همه    گرفته    اندوه   تب           

  اوست در  که غوغا همٔه  با خود غم پنهان کرده           

  شتنشيخو    از   وهم   ريغ  از هم  گانهيب شده           

  عمر    همه    کارش  شده   شب   یبستگ فرو به           

  منش    چو   فتاده   بسته     فرو   کار    بر  گره           

  بيغر  است  یرنگ به  بار  هر  شيش خامو   خانه           

  سخنش    رواق    به     یچراغ     خفته   فرو   با           

  ه کو  بن   از ديوز  کهی مينس   و د با   همه    با           

        چمنش     بهار   به    بنفشه     اوردهين     گلٔ           

  دراز    م شا    نيا  کند  ته کو  خواسته ها بار           

  شکنش    شب    لي    دنديکش   بند   در   کيل           

  نيغم  است  یبهت گل  را  اش زده  غارت باغ           

  کهنش     شاخ    سر  بر ی مه     آلوده    مه  با           

    اندود  عطر    دل  به  مانده    دگر  شييهوا  نه           

    زغنش    و  م   بو   یزار  جز  به شيی  نوا  نه          

   خون زدير  یم که است  نيا از   رهيت   شب  در          

  فکنش   آله ژ  نرگس   و   تر   چشمان  دو   از           

            

                            * * *   

   



    گرفت  که  تماشا    بار  شب  گردش   از   چشمم          

    شکنش  در  شکن  یايدر    به   افتاد ی ج  مو          

  ابر    دختر     افق   وانيا    لب   بر       زد   خنده          

  هنش  ريپ  شبی   ترمه  و   سر  به  ماهش  تاج          

   خاک بر  مشينس  انگشت   سر  ختير  مه    عطر           

  رسنش     بر    گلٔ      راهنيپ       ختهيآو     یگوئ           

                                 * * *  

   شوق  آتش     نيا     ابدميدر     که    بود   دلم   به          

  نشمح    از  نرهد     گر  کند   چه    غم     ی  بنده          

  بينص     برد     من   ی    غصه   از مگر  له ال  دل         

  اش کفن  نيخون  شده ،  دامن  به  افکنده  سر   که         

  من     غم    از    مگر  داشت  یخبر   باران    مرغ         

     دهنش   از    شب   ی   خونابه     ختهير   فرو   که         

   امشب     یمرغ     گمشده      اگر     ستين  ی عجب         

  ...وطنش     باغ ز    تلخ   کند     ادي     من    همچو         

                                                                                                             

  آذرمهر نيبرز                                                                                   

                                                                                                                                        
                                  

           

 

  

  

  

  

  



 ...مينرو تر فرا گر          
  نجايای بهار توفنده که ستينی ا لحظه          

   خاکستر نشود         

  اندام خون  یگل تازه نشود         

  پر پر شکنجه رگبار ريز         

                   * * *  

  مينرو تر فرا گر         

  مينرو آخر به تا          

  مينکش دشمنی  گردٔه از تسمه          

  مينزنی کار به دست          

  کارستان                            

  و ميينگشا زندان در          

  مينده سر فرا                                

  ...یآزادی  نغمه                                      

                     * * *  

  ديگرد هد خوا پاشنه نيا بر در           

  و زده شب آسمان و           

  و سرد                              

  ستمباره                                   

  ..ماند خواهد جا به                                     

  مهر آذر نيبرز                                                                  

 

  

  

  



                         

  شياند دگر مرغان                 
  من بر ه ر بسته شي ها چنگال چکان خون بای شب                  

  دايپ  آسمان  کران  یب  دری ا شعله خردک نه                  

  زن سٔو سٔو راه تمام دری چراغ افسرده نه                  

  نهی بال بالی صدا                  

  نهی آه گاه، ،یحت کرده گم انياش بوف ز                  

                   

  خاکستر و دود انيم در ستاده                   

  :خواند  یم تلخ چکاوک                   

  افسانه مرغيس و هد هد از چرا                   

  ...ست؟ين  ینشان                                                    

                                  * * *  

                                                                                       

  تر سٔو آن ر د                    

  ه انبو ی شهيب  در  یول                    

  شياند دگر مرغان ز  یليخ آمده فراهم                    

  فردا باور مست که                    

  دگردارند  فرهنگ و آهنگ سر به                    

  ... تابند  ینم بری طور چيه را شب و                    

                     

  آذرمهر نيبرز                                                                                 

                   

                    

         

 



  

  ...مغروری  قله فراز از تا                          
   

  چنگ زيت پلنگان ويها،غر صخره بر                      

  ...د بای ها ق شالی کبود ها، گردٔه بر                   

   بگذار                      

  ها دره به بتازم انهچابک                            

  راه مالل ميبشو ژرفی ها چشمه ر د                    

  شوم بر بگذار                    

   عقاب،ی  ماننده                                 

  شوم خاشگر پر                                             

  بگسلم، بند نيا                   

  کشم بر اوج تا                                

  !را زنده و نيخون تن                                      

  بنگرم مغرور قله فراز از تا                  

    !را ه دمند صبح                                           

             

                           آذرمهر نيبرز                                                                                  

   

                           
                      

 

  

  

  



 

  تر عاشقانه چه                      
  ستارگان بار پر خوشه درخشش                      

  بر تاک سياه شب                      

  و تاللو شبنم ماه                     

  بر نيلوفر کبود آسمان                    

  چه عاشقانه بود                    

  آنگاه که                    

  داستان بذر افشان مان                     

  های بهار را دانه                    

  نهاد   می  در شيار خاک زمستان                     

  های آفتاب  و پنجه                      

  قفس سربی شب را                      

  گشود  ای می بر کبوتران نقره                     

  و چه عا شقانه تر                      

  آنگاه که                      

  ها را شقايق واژه  سوزان ترين                      

     از رنگين کتاب عشق                        

  چينيم  بر می                                             

  های شهر را تا ديواره                       

  با شعار واره شعری                        

  از آفتاب                                      

  برزين آذرمهر                                                            !شانيمبپو                                              

                                                                                              

  

  



 

  راه بر ها گام نيطن                                 
   

  کوه غيست بر نشسته                                       

  خون ابر                                                                 

  هامون تا راه دهيکش                                       

  لرزد  یم خشم از نيزم                                       

  دارد دگر رنگ هوا                                       

  است توفان و رعد خروش                                       

  برقی ها خنده درخش                                       

  است بارانی شوال بر                                                 

  ديآ  یم کنده اج از ليسی صدا                                       

  یها ريت  ريصف                                       

  .ديآ  یم افکنده کمان از                                               

   

  گرگونيد گشته زمانٔه                                      

  نخو عداوت و نيک از دل                                     

  توفنده خشم از نفس                                     

  راه بر ها گام نيطن                                     

  کوبنده                                                              

                                      

  است ريتدب کار در زمان                                     

  و ريت  ترنگ                                     

  است ريشمش زخم زخما                                            

  چنگ دهيکش بر  یجوان                                     

  باطل مهر تا زند                                     



  رنگين پر ريپ  طلسم بر                                                

                                      

  : نم کنو                                     

  ريشبگی ا حمله                                            

  ريزنج زشير و گسست                                     

  اری يصدا                                     

  کاريپ در کاوه خروش                                     

  :نم کنو                                     

  یرو اي رو رزم                                           

  ريش رينف                                     

  ريشمش  غهيت فرود                                     

  خاک بر  یکريپ شکست                                     

  ! ضحاکی  ضجه  یصدا                                      

                                           مهر آذر نيبرز                                                                                        

   

                                                 

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  



  
  

  !ای رنگين ترينِ گل ها
  
  

  تا آن روزکه آفتاب
  به خانه در آيد،

  توفان،
  قصيده ی بلندش را

  بسرايد،
  و دريا 

  شقايقِ رنگين
  بر دشتِ  آب ها

  بروياند؛
  و سپيده

  بهمنِ  شب را
  بر دره های دور

  ...بغلتاند
  

  تا آن روز که
  همایِ  سبک بال

  بال افشان،
  بر فرازِ  قله هایِ  مغرور

  از در آيدبه پرو
  و از چشم اندازِ  البرز

  همه رود ها ،
  از زاينده رود و کارون گرفته

  تا سپيدرود و ارس،
  و هر رود ديگر را
  هم خروش و هماوا

  ...بيابد
  

  تا آن روز که
  درياچه ی شور

  سرکشی ها وخيزش هایِ  خزررا
  بر دل شوره هایِ خاموش وشب ناکش

  ...فراگيراند
  

  تا آن روز که
  تهمتن
  یِ  تن خستگ

  فرو نهد و
  کاوه

  پرچمِ  جان بر کف،
  خشمِ  زخشم درشدگان را



  به کينه ی داد خواهی
  ...فراروياند

  
  تا آن روز که

  سپاهِ رنج
  سرمست از شورِ رهيدن از زنجير 

  برنده ترين سالحِ تدبيرش را
  از پستویِ تاريخ

  بيرون کشد
  وبرسنگباراْن قلعه هایِ  ستم و نا برابری

  ...بی امان بتازد
  

  تا آن روزکه
  ايران

  که 
  ايران

  ...مرغی شب شکن شود
  

  !تو ای مژده گویِ  روزِ بهاران
  !ای گل ياری بشکف
  زمستانِ  تنهايی را

  !بشکن
  !عطرِ اميد را بپراکن

  
  کاين بار
  در بهار

  گلی می رويد
  که رنگين ترينِ گل هاست
  و تو ای رنگين ترينِ گل ها

  ای گلِ انقالب
  جامه نو کن
  !ِيگانگی ما در رسيده است که فصل

  
  برزين آذرمهر

  
  
  
  
  
  
  
 

 



  
  ...فرياد می کنم

  
  

  آن جا که آسمان
  ْگسترده سفره ای ست و

  در آن
  ستارگان،

  چون کاسه های خالی
  حجم گرسنگی را
  تصوير می کنند؛
  من با زبانِ  درد

  در زاغه های الغرومسلول
  فقر را، بيدادِ  

  امشب تمام شب
  !...فرياد می کنم

  
  آن جا که آسمان

  دشتی ست شب گرفته و مجروح
  سترگکا ندر غمی 

  سوگِ  ستارگانِ  جوانش را
  با عشقِ مادرانه

  می گريد، 
  من با زبانِ شعله ور از خشم

  مرگِ  فجيعِ  فرشتگانِ جوان را 
  در کوره هایِ سرخِ  شکنجه ،

  امشب تمام شب
  !...فرياد می کنم

  
  آنجا که آسمان

  باغی ست درشکسته وبشکسته شاخ و بر ، 
  کز هر کجایِ  آن

  برامشب صدایِ داس و ت
  می آيد؛ 

  من از گلوگاهِ  يک پرنده ی زخمی
  بيدادِ  زخمه هایِ  تبر را
   بر پيکرِ ستبرِ جوانی ،

  امشب تمام شب
  !...فرياد می کنم

  
  آنجا که آسمان

  پر بسته کفتری ست که گوئی
  بازِ ابر در چنگِ  

  راهی به پيش وپس ندارد
  شورِ رهايی حتی

  از تنگه ی قفس ندارد،
  توفانمن با زبان مرغکِ 



  در اشتيياقِ ريزشِ باران،
  و ترکشِ  هوای تازه،

  شوقِ شکستن و 
  رهايی را

  امشب تمام شب
  !...فرياد می کنم

  
  برزين اذرمهر 

 

 



  
  

  ...از نو دميدن های پنهان
  
  

  قلب زمين گرم است
  اين بار

  شوق شکفتن دارد
  انگار

  
  از نو دميدن های پنهان،
  از نو دويدن های خون

  در پنجه های نازک وتردِ  درختان،
  گويی هوايی تازه می خيزد

  !ازاين باغ
  

  گويی دگر بار
  زير نگاه های حسودِ اسبِ توفان،

  -خونخوارِ زمستان بی اعتنا به زوزه های گرگ-
  دارد به آرامی بهاری نقش می بندد

  !در اين باغ
  

 برزين اذرمهر
 



  
  الهام

  
  حضور غالب حماسه است که

  شاعر را به سنگر الهام فرا می خواند 
  تا از کمين گاه شعر

  واپسين تيرِ  رهائی را
  بر شقيقه ی شک

  !شليک کند
  

  ديگر
  در بهار خوانیِ باعِ يقين ايم
  برپيراهن رنگينِ رزم با شکوفه های سرخِ ايثار 

  وسر مست از بهارِ اين باور
  ارماکه راهِ خونبارودشو

  با همه ی افت و خيزها
  وفرود و فراز ها

  راهی ست 
  "بهشتِ تاريخ ِ"به گلگشت های 

  آن جا که
  کژی ها و ناراستی ها از کشتزار هستی

  درو می شوند
  و ميوه های راستی و درستی

  به تساوی، ميان آدميان، تقسيم می شود،
  فرا دستی و فرو دستی 
  به خاطره ها می پيوندد،

  را برادر می بيند همسايه ،همسايه
  و دست ها ، تنها

  برادرانه به سوی يکديگرگشوده می شوند ،
  وسرانجام

  بيگا نه گی،
  به يگانگی می رسد

  و انسان
  !نا خدای سر نوشت خويش می شود

  
  پس

  عجبی نيست گربرسرِ آنيم که
  با زبانی سرخ و 

  کالمی آتشين
  !با دشمن سخن بگوئيم



  
  !ای تنديس هایِ مرگ و شکنجه

  !سترونانِ تاريخای 
  فرو مايگانِ از همه رنگ

  که اين چنين پر شقاوت، دست تطاول از همه سو
  !بر باغِ مردمان گشاده ايد

  
  وساليان سال است که

  جوانه های شادابی وجوانی مان را
  به فرومايگی در هم شکسته و

  !خشکانده ايد
  

  و چون سپاه دهشت ومرگ
  هر گاه که خواسته و

  توانسته ايد
  ه به خانه وکاشانه ما ريخته ايدوحشيان

  و روح وجسم مان را
  از زهرِ حضورِ اهريمنی تان

  ! آکنده ايد
  

  و هر آن و هر لحظه
  زالووار

  عطر شادی را
  از شکوفه هایِ باغ مردمی

  !مکيده ايد
  

  اينک
  اين سيه زخم های سال های ستم اند

  که دهان باز کرده،
  آتشفشان شده اند

  اند و شراره هائی بر انگيخته
  به پهنا وری آسمان،

  که اسکلتِ  ابليسی تان را
  بيد وار

  !می لرزاند
  

  وحشتی ست سترگ 
  که گريبان تان را گرفته 

  وبدل به تبی استوائی گشته 
  که جسمِ پرعفونت تان را



  از گر گرفتن های هرازگاه 
  خواهد برد -يک بار برای هميشه -به سوختن ها و دود شدن هایِ  

   و زهی خوش خيالی
  اگر بپنداريد که از اين گيرودار

  !جان سالم بدرخواهيد بريد
  

  !آنک! آنک 
  در برابرتان

  نسلی بپا خاسته،
  سينه سپر کرده،

  دل به توفان سپرده
  که در برابر انبوه بدی ها که بر او روا داشته ايد

  پرچم داد خواهی
  !بر افراشته است

  
  کوريد و 
  نمی بينيد

   که ما پا به عصری نهاده ايم
  که حماسه همزادوهم نامِ انسان ست

  و عطرِ نجيبش را
  هر جان لطيفی

  در همه سوو همه جا
  و در تاروپودِ هر نسج و

  بافتِ انسانی
  !احساس می کند

  
  واز همه مهم تر بدانيد

  که در اين توفان تناور وفرا گير
  که بدين گونه

  خوابتان را آشفته ساخته و 
  لرزه بر اندامتان افکنده است،

  که سر انجام فرو کشيده می شودوآن 
  به خاک در می غلتد،

  !شمائيد
  

  و آن که
  زيرجثه ی عظيمِ  پيل پایِ تاريخ

  چون کرمی حقير
  فرو کوفته وله می شود

  !باز شمائيد



  
  نبردی ست نابرابر

  !می دانيم
  نبرد مشت و درفش
  سرود وسر نيزه

  فرياد و رگبار آتش
  ولی در ستيزه وکارزاری از اين دست

  که بازآن 
  فرو می شکند و فرو می ميرد

  و برای هميشه از صحنه روبيده می شود
  !بازشمائيد

  
  ديو دسيسه هايتان را 

  فروافکنيد به سياه چال های تاريخ 
  که در روياروئی 

  با فرشتگانِ سپاهِ شهامت و تدبير
  ديگربی مايه و بی رنگ 

  !وناتوان و زبون اند
  و نيز

  تيِر نيرنگ هايتان را
  گرکه دي

  از زره شور و شعور ما 
  !در نمی گذرند

  
  واز ياد نبريد که ديگر

  راه بازگشتی برايتان نيست
  چرا که خودپل ها را با دستان خود 

  ! پشت سر ويرانه کرده ايد
  و يگانه چيزی که امروز چشم براهتان است

  هال کت است و 
  !نيستی

  
  قرعه ايست که 

  دوران
  !به نام تان زده است

  و امروز
  رو گريزيی نداريدگزي

  جز آنکه سر تسليم فرود آورديد و
  !به تقديرگردن نهيد

  



  اين حکمِ  پيرِ  تاريخ است
  که داوریِ  خرد را

  !پشتوانه دارد
  
  

  !ای شبکوران خون آشام
  !آنک ! آنک

  آفتابِ شکفته ی انقالب
  که از گريبان شب سر بر می کشد

  و شتابان
  سياه سايه های ستم را 

  !اطره ها ی می سترداز باغ خونين خ
  

  و شمايان که امروز اندک مايه ای از شهامت
  برای روزهای مبادا به ذخيره نگذاشته ايد، 

  چه چاره تان جز آن که
  چون خفاشانِ  نور گريز

  به گورِ شب 
  !فرو خزيد ؟ 

* * *  
  اين ناقوسِ  مرگتان است

  که در الهامِ  شاعر
  به صدا در آمده است

  !بشنويد
  

  ربرزين آذرمه
  
  
  
  
  
  
  
 

 



  
  کابوس

  
  دريا نديده بودم

  افسرده،
  چهره زرد

  از تاب و تب فتاده
  بر جا نشسته سرد، 

  
  اين زنده ی هميشه

  خاموشی اش چراست؟
  در انتظارِ خيزش باد از کدام سوست؟

  طغيان چرا نمی کند
  قد بر نمی کشد
  در دام که فتاده

  اينش چه ماجراست؟
  

  در نيمه های راه و
  افتادن از نفس
  ئيدياران من بگو

  اين مشگل از کجاست؟
  

  آيا نه وقت ريزش بهمن ز قله هاست
  آيا نه وقت ترکش توفان به هر کران

  آن شور پا گرفته به دوران چه شد، بگو؟
  ديگرمگر نه بر سر جنگيم،

  با ددان؟
  ياران من بگوئيد

  بر ما چه رفته است؟
  آيا اسير ديو درنگيم

  اين زمان؟
  

  بعد از بسی تالش  
  ر به ثمرجهد ما ننشسته است اگ

  چه باک؟
  در عمق اين گذار
  ما رشد می کنيم

  بر نبضِ رهگشای زمان،راه می بريم
  دريا که بيکرانه ای همواره پا به جاست

  پيوند قطره هاست



  پيوند قطره ها
  آغاز رهگشائی و
  !درياگری ماست

  
  ليکن در اين گذار

  ياران
  حذر کنيم ز امواج نيمه راه

  زآنان که رُهبرند و
  رفند،به ت

  آرايه های رهبری
  !بر خويش بسته اند

  
  امشب دراين کنام

  خواب از سرم ربوده
  !کابوس هولناک

  
 برزين آذر مهر
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