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   قطره قطره انتظار                      
  هوالحق

ش     عر و ادب دان الى ش سيارى از اه ايد ب ه   ش د آ ويى ندانن  ج
روب    ه غ انى آ صر و مهرب ع مخت اى  جم نبه در  ه ر چهارش  ه

ه شكده طبق شم دان دان ى ش اهد،   ى دن شگاه ش كى دان  پزش
ى    راهم م ا ف ان ايتالي ه در      خياب ت آ ن اس راى اي ط ب د، فق  آي

ميمى اده ص رين و س روده  ت رين س ضا آخ رين ف ته ت ا و نوش اى  ه  ه
دران     ه پ شنود آ انى را ب مانى جوان يش از   آس ان، پ ارى (ش  روزگ

ه دان دور ن رخ ) چن ن س ر  اي رين س ر را در   ودهت اريخ معاص اى ت  ه
 .شان نوشتند ستايش عشق و ايمان، با سرانگشتان خونين

شكده   ان دان ى آارآن ايد حّت دان ش ادت   ى دن ه ع كى آ  پزش
رده دم     آ اهد ق نبه ش ر چهارش صر ه د، ع صّمم   ان اى م  ه

ه   خ از پّل تابان و راس ه ش ند آ شجويانى باش ى  دان اال م ا ب ا  ه د ت  رون
ه شم در طبق ان       ى ش ن جوان ه اي د، آ اور آنن د، ب د، نتوانن   آرام گيرن

ونين وتران خ اد آب ه ي دران      ب ال ـ پ شنواژه       ب ه ج ان ـ چ ا  ش ايى برپ  ه
 !آنند مى
ك      ضورشان نهال از ح ه در آغ اهد، آ اعر ش ان ش ارى جوان  ب

اقه   ا س ى ب ف و ظريف ه     لطي ه رفت ك رفت د، اين رزان بودن ايى ل  ه
ه عر  ب ين ش د، در زم ى تنومن ان درخت ده و س شه دواني عور ري  و ش

ى ل م ه گ ستين غنچ ن نخ د و اي د  دهن ت تنومن ن درخ اى اي  ه
 .است

ه  ن  ب ارتى روش ال   عب ر از س ى     ١٣٧٤ت د ادب عر و نق ن ش ه انجم   آ
ا     اهد و ب شگاه ش ى دان ت فرهنگ ت معاون ه هّم اهد، ب انون ش  آ
الب   هيد انق اد ش ى بني ت فرهنگ ى معاون ى ادب شارآت آارشناس  م

ه آ المى آغازب ماس رد، و ه ان  ار آ ن جوان ا اي ه دارد، تنه ان ادام  چن
ى  اعر م رده     ش ه آ دك، چ ان ان ن زم ى اي ه ط د آ د    دانن ه ح ا چ د، ت  ان

شيده  ت آ ه  رياض اخته و پرداخت د و س ار     ان ه آث ن ماي ا اي ه ت د، آ  ان
راهم آورده  ور ف ده و در خ د ارزن دك   . ان ا ان ه ب اعرانى آ  ش
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ه دند، اآن      تجرب ه ش ن عرص رى وارد اي اى هن ت  ه و هّم  ون در پرت
اهد، از       هيدان ش ى ش اس قدس دد انف ه م ويش و ب  خ

ه    تين عرص ّدعيان راس ه م ش  جمل عر و ادب دان ويى  ى ش د  ج  . ان
اى آن    ا اّدع ه تنه تينى آ ّدعيان راس عر آن  م ا ش شتى   ه ه م ت آ  هاس

ى ته    از ب ا گذاش ه تماش ه ب ن مجموع مار آن را در اي ن   ش د و اي  ان
ب و    ق، طّي ه موّف م قافل اهر، ه ى   ط يش م ان پ ه  چن ين آ ه ; رود و آم  ب

 .تجّمل بنشيند و به جاللت برود
                   

 با درود و دعـا
 آـارشناسـى ادبـى
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 فرانك ابناء رودحله

 هاى تنهايى، بزرگ است جزيره
 

 آفرين است سكوت پنجره وهم 
 

 خدايم از همه باالترين است 
 

 ها هياهوست به تاالر شقايق 
 

 بوست برگ شب ها گل به دست شاخه 
 

 آرد قنارى الله را تشويق مى 
 

 آرد ها تزريق مى به جانش نغمه 
 

 شد ها تسخير مى تمام جاده 
 

 شد به دست عشق پرتصوير مى 
 

 استدل جنگل پر از فرياد گرگ  
 

 هاى تنهايى، بزرگ است جزيره 
 

 ها حضورى سرد دارند خيابان 
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 ها عبورى سرد دارند آه آدم 
 

 ى ياس سالم اى ساآنان خّطه 
 

 زار و گيالس هواداران گندم 
 

 هاى اندوهم فراخ است بيابان 
 

 هاى خشك آخ است و پر از بوته 
 

 به اندوهم حسادت برده پاييز 
 

 اى از عشق لبريز آه دارم سينه 
 

 دل من ريشه دارد در شكفتن 
 

 چو باران، گريه بارد در شكفتن 
 

 هميشه با خدايم در تماسم 
 

 آا سرشار از هجوم التماسم 
 
 
 

 روى برگ گلى
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* 
* 

 مثل يك آوه، ساده پر ز غرور 
 

 چين اخترهاست دست تو خوشه 
 

 آسمان با تمام وسعت خويش 
 

 ستدر طلوع نگاه تو زيبا 
 
  * 

 

 ـ ١٥ـ
 
* 
* 
* 

 ها خواهش دلم اين بود سال 
 

 معنى عشق و اعتمادم آن 
 
 

 ـ ١٦ـ
 
* 
* 
* 
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 تا آه لبخند را به ياد آرم 
 

 صبحدم را ز نو شكوفا آن 
 

 ها پاييز برده يورش به باغ 
 

 ها آن بار ديگر نظر به گل 
 
 

 ـ ١٧ـ
 

 به پاداش چشم
 

 اگر از مزارم گذر آرده باشى 
 

 قبرم نظر آرده باشىو بر خاك  
 

 اگر در غبار غزل مرده باشم 
 

 و تو خاك ماتم به سر آرده باشى 
 

 ى فرصت ذهن و حّتى به اندازه 
 

 به شهر خيالم سفر آرده باشى 
 

 نوازد هميشه نوايم تو را مى 
 

 به پاداش چشمى آه تر آرده باشى 
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 پس از رفتنم تا قيامت نبينم 

 
 اشىشبى را تو بى غم سحر آرده ب 

 
 

 ـ ١٨ـ
 

 زير خاآستر
 

 گذارى در پناهت پر بگيرم مى 
 

 گاهى عشق را از سر بگيرم گاه 
 

 ها را برگ تا به پرواز آورم گل 
 

 از سرانگشت تو بال و پر بگيرم 
 

 مثل اندوه غريب گيسوانت 
 

 بوسه از پيشانى شبدر بگيرم 
 

 ات را هاى آبى تا بفهمم لحظه 
 

 مبوى بودا، بوى نيلوفر بگير 
 

 بازى چشم تو با من وقت آتش 
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 ها را زير خاآستر بگيرم دست 
 
 

 ـ ١٩ـ
 مليحه چوقادى

 موعود
 

 بينى؟ شكسته است دو پايم، مگر نمى 
 

 بينى؟ و خسته است صدايم، مگر نمى 
 

 ام شد خراج لبخندت تمام زندگى 
 

 بينى؟ براى من شده روشن، خطر، نمى 
 

 تقدر طوالنى اس آجاست صبح اميدم، چه 
 

 بينى؟ سكوت اين شب و وحشت، سحر، نمى 
 

 ز بس آه توبه شكستم، غضب نمود خداى 
 

 !بينى چه دوزخى است دل من، مگر نمى 
 

 بگير دست مرا تا رها شوم از خود 
 

 !بينى شكسته است دو پايم، مگر نمى 
 
 



  www.Shahed.Isaar.ir  نشر الکترونيکی شاهد                                                 -قطره قطره انتظار
 

 ـ ٢٠ـ
 زينب چوقادى
 نگاه خدا

 
* 

 آيد از آن دورهاى دور آسى مى! مردم 
 

 ى شعرهاى ناب هى از همهبا سرپنا 
 

 هاى گرم پر از روزهاى سبز با دست 
 

 دهد از عمق اضطراب ما را نجات مى 
 

 آنيم ى رسيدن او صبر مى تا لحظه 
 

 ى آشناى عشق با اّتكا به زمزمه 
 

 دست دعاى ما و نگاه خداى نور 
 

 سّكان آشتى و آمك ناخداى عشق 
 
 

 ـ ٢١ـ
 حميدرضا حامدى
 حضور روشن

 
 شدى از اين حدود ه دور مىفاتحان 

 
 بارها صدا زدم تو را، ولى چه سود؟ 
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 شنيد آه ناله مى چاه بود و چاه، آن 

 
 گشود آه عقده مى اشك بود و اشك، آن 

 
 آس ز خاطرم ماتمى نكاست هيچ 

 
 ام فزود هرآه آمد او غمى به غّصه 

 
 در قمار عشق، آرى از تو باختم 

 
 باختم، ولى شكست حّق من نبود 

 
 بعد از اين ستاره پيش چشم من سياه 

 
 بعد از اين سپيده پيش چشم من آبود 

 
 در دلم حضور روشن تو هست و نيست 

 
 مثل عكس ماه در ميان قاب رود 

 
 توان هميشه از نديدنت گريست مى 

 
 توان هميشه از نبودنت سرود مى 

 
 

 ـ ٢٢ـ
 



  www.Shahed.Isaar.ir  نشر الکترونيکی شاهد                                                 -قطره قطره انتظار
 

 ...اين روزها دوباره
 

ى  والك، م شك، د آ ك گنج وازد و ي هن گ ميل داقبالى ر چن اى ب ت ه  س
 

ى  انش دل م اه هراس رزد و نگ بك ل اى س گ روزه الى تن ت ب  س
 

ى  ى  : گفت رواز، گفت وش پ ت خ ه وق ا آ وچ است  : بي وش آ ت خ ه وق ا آ  بي
 

الى     هاى خوشت پوچ است، ديدم آه وعده       ديدم آه حرف    و پوش  ست  هاى ت
 

ال      شك ف ردى، گنج ودت آ ير خ را اس ه م ردى   ناگ ودت آ ر خ  گي
 

شمت  هچ ره     ب ال و مه ال ف د، دنب ن باش ه م ه ب ن آ اى اي الى ج  ست ى رّم
 

ى        ه م ر چگون د، آخ واهم ش ه نخ د آب و دان ن  پابن ود اي د؟  ش ا مان  ج
 

الى   ك ش رجى ي ضاى ش دان، دل در ف ين زن زواى چن ن در ان ا ت ت ت  س
 

ست   واهى ب ه نخ ه تازيان ر ب ت، ديگ ن رس س ت ه از قف  آن روح را آ
 

ى  ه م اره آ ا دوب ن روزه الىآي اي ن خ رادى م لول انف ت ى، س  !س
 
 

 ـ ٢٣ـ
 
 نامه
 

 شما آه مثل من از شور عشق لبريزيد 
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 ريزيد ايد آه با يادم اشك مى نوشته 

 
 ايد آه دورى برايتان سخت است نوشته 

 
 ريزيد هاى يك و خسته از شب و از گريه 

 
 سان به چشم خويش ببينيد ليليانه چه 

 
 انگيزيد؟ تب جنون مرا باز برمى 

 
 آم از مسيح ندارد، دل نحيفم را 

 
 از ارتفاع صليبى اگر بياويزيد 

 
 هميشه اين دل پژمرده شرمگين شماست 

 
 اى سبز رو به پاييزيد شما آه پنجره 

 
 شبيه سير، شبيه سلوك، اّما نه 

 
 هاى ناچيزيد شما فراتر از اين واژه 

 
 ى شما سوگند اى سينه به نور نقره 

 
 گردن آويزيدنياز ز هرگونه  آه بى 

 
 زند اندوه ام شعله مى به روح آاغذى 
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 گر از تبّسمتان بيش از اين بپرهيزيد 
 
 

 ـ ٢٤ـ
 

 هميشه پاك
 

 آه روى خاك بمانى! تو سايه نيستى اى جان 
 

 تو آفتابى و حيف است در مغاك بمانى 
 

 به دست خماران! شوى ـ انگور من شراب مى 
 

 مانىشد از اين پس آنار تاك ب چه خوب مى 
 

 ...غمت مباد، مگر مرده باشم اى گل نازم 
 

 آه ناگزير، تو در وحشت هالك بمانى 
 

 خورم، نگذارم هاى تو سوگند مى به چشم 
 

 ميان اين همه آابوس هولناك بمانى 
 

 قرار آخرمان را مبر ز ياد آه روزى 
 

 من از تو قول گرفتم هميشه پاك بمانى 
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 ـ ٢٥ـ
 
 تنهايى

 
 دشتم اى تنهايىى آوه و  آواره 

 
 يك عمر پى تو گشتم اى تنهايى 

 
 رسانى بر من چه مى شّر است هر آن 

 
 از خير تو هم گذشتم اى تنهايى 

 
 

 ـ ٢٦ـ
 
 عقاب
 

 هاى با لبخنديم ما وارث مرگ 
 

 خيزى ارونديم يـادآور مـوج 
 

 چه عّزتى از اين باالتر! اى دوست 
 

 ماننديم هاى بى فرزند عقاب 
 
 

 ـ ٢٧ـ
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 نىارزا
 

 تماشا آن آه سيرش را ببينى 
 

 گريز از چشم غيرش را ببينى 
 

 ات، قابل ندارد دلم ارزانى 
 

 خيرش را ببينى! ببر اى خوب 
 
 

 ـ ٢٨ـ
 عليرضا حنيفى

 براى ميالد امام رضا
 رضاى آبوترها

 
 تا ديد آن صفاى آبوترها 

 
 آرد آسمان هواى آبوترها 

 
 با صد بهانه رفت و دل خود را 

 
 الى آبوترها د البهجا آر 

 
 ها پيش از سپيده داشت همه شب 

 
 مشتى ستاره جاى آبوترها 
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 اّما زمان تپيد و مهّيا شد 

 
 گندم دلى براى آبوترها 

 
 از صبح روز بعد دگر برخاست 

 
 خورشيد با صداى آبوترها 

 
 چون گنبد طالى خودت بگذار 

 
 تا سر نهم به پاى آبوترها 

 
 آندلى نصيب دل من  يا يك 

 
 هاى آبوترها رنگ بال هم 

 
 

 ـ ٢٩ـ
 

 اين دل شكسته بال و پرش اّما 
 

 ست با رضاى آبوترها راضى 
 

 با بال عشق پر زدن آسان است 
 

 اين بود ماجراى آبوترها 
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 ـ ٣٠ـ
 

 فانوس دريايى
 روزى نشد آه باز نپرسيدم

 ها نشانى طوفان را از موج
 در پاسخم

 باران و باد و آشتى و دريا نيز
 حّتى آنار هم
 زنند حرفى نمى
 ها ديگر از صخره
 شده با من نيست جز خاطرات گم

 فانوس دريايى
 ارزانى سالمت ساحل باد

 امروز باز هم
 اى هاى سبز عبور دوباره در سايه

 خواهم گذشت از همه درياها
 ...اى تنها چون تخته پاره

 ـ ٣١ـ
 

 خاموش
 
 فشاِن آتش

 :خفته به رؤياى خويش گفت   
 آيا

 ى خورشيد فرصتى است؟ در آستانه 
 ها چنان آه دوزخ آدم گرم آن

 چنان آه زرد آن
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 سيِب دل حّوا    
 آيا

 ى خورشيد، فرصتى است؟ در آستانه 
 تا باز

 در تجّرد پرواز رخنه آرد  
 ى درياهاست وقتى آه ابر رانده

 ديگر آدام رود
 ى او را باران بى بهانه   

 خواهد شست؟        
 

  در نماز تماشا نشسته استاين آيست
 

 خسته است
 .بر فراِز تماشا نشسته است  

 ـ ٣٢ـ
 

 اى زينب
 

 ى بانگ تو به افالك آشيده اى شعله 
 

 ى خورشيد رسيده ى شب ديده تا خيمه 
 

 آشوب تماشاى غريوت به دل شام 
 

 چون نور آه در ظلمت ويرانه دويده 
 

 اى ذّره به ذّره دل از آيينه گسسته 
 

  به شهر از پى خورشيد دويدهوى شهر 
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 ها به آوير اين همه لب تشنه سپرده گل 

 
 وز خار زبون مّنت شبنم نكشيده 

 
 مشك از آف عّباس نيفتاده آه درياست 

 
 از دست تو آبى آه بر اين خاك چكيده 

 
 اى آوه آه سربار دلت جان زمين بود 

 
 رفتار تو باريده بر اين دشت سپيده 

 
 سرافراز بماندخورشيد نباشد آه  

 
 ترين سرو خميده ى آزاده در سايه 

 
 اين منزل جان من و اين آتش عشقت 

 
 اى آبله پا، قافله، برخيز، رسيده 

 
  

 ـ ٣٣ـ
 محّمدباقر خداپرست
 مرهم زخم دل

 
 سالى در اين آوير خشك، در اين خشك 
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 هاى خيالى ام، در عطر گل من مانده 
 

 وقتى آه در گلدان ما چيزى نروَيد 
 

 هاى قالى آنم دل را به اين گل خوش مى 
 

 رنگ و بويند ها همه بى جا آه بستان اين 
 

 ديگر چه اميدى بر اين گلدان خالى 
 

 بنشين آنار قلب من تا خود ببينى 
 

 روى دلم زخم زبان اين اهالى 
 

 حّتى غزل هم مرهم زخم دلم نيست 
 

 حّتى غزل، با اين همه پاآى، زاللى 
 
 

 سرايى دل غزل
 

 شود وقتى شب نگاه تو آغاز مى 
 

 شود ها باز مى پلك تمام پنجره 
 

 مرغ دلم به ديدن مهتاب روى تو 
 

 شود ام هوايى پرواز مى در سينه 
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 آشد ز سينه و با ياد روى تو پر مى 

 
 شود آواز مى با بلبالن آوچه هم 

 
 وقتى زبان بيانگر احساس من نشد 

 
 شود سرايى دل باز مى باب غزل 

 
 نب خودآامهزي

 سربدارى سوخته
 

 سوت ممتد و شتابان قطارى سوخته 
 

 تارى سوخته آند در خود سه سوگوارى مى 
 

 از هجوم بى هماهنگ غرور و تشنگى 
 

 ذهن دريا پر شد از گرد و غبارى سوخته 
 

 اش آوبد آسى با مشت بر پيشانى باز مى 
 

 شد سربدارى سوخته رو اعدام مى روبه 
 

 اى ى مستانه بود و خندهعشق بود و دشت  
 

 خاك سنگر بود و خون بود و سوارى سوخته 
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 مان مانده بود آسى هشت رآعت از نماز بى 
 

 تو ترك برداشتى، مثل انارى سوخته 
 

 هاى ناشناس روح تو؟ رسد از دشت مى 
 

 سوت ممتد و شتابان قطارى سوخته 
 
 

 براى خدا
 

 ديشب نگاه ماه تو در آب مانده بود 
 

 ى من خواب مانده بود وقتى آه چشم خسته 
 

 ى بختم به ديدنت چشمك نزد ستاره 
 

 انگار در حوالى مهتاب مانده بود 
 

 ساقى نديد يك دل بيدار منتظر 
 

 آرى، در آن پياله، مى ناب مانده بود 
 

 درهاى رحمتت همه پر بود از سكوت 
 

 تاب، مانده بود تق بى در انتظار تق 
 

 غم ماندن، بدون توى  خشكيده، چشمه 
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 ى من خواب مانده بود وقتى آه چشم خسته 

 
 

 بهار من
 

 آه اى بهار من، اى هميشه برقرار 
 

 هاى انتظار هاى گرم تو آيه دست 
 

 من آوير وحشتم، تو ترّنم بهار 
 

 تر ببار ام عاشقانه بر غبار ديده 
 

 من اسير غربتم در هجوم شهرها 
 

 ام گذار هاى ز روى لطف پا به ديد لحظه 
 

 هات من قنارى ات شدم در سكوت دست 
 

 قرار اينك اين اسير غم بى تو گشته بى 
 

 ست ريز عاطفه بى تو در خزان دل برگ 
 

 اين خزان بى بهار، از تو مانده يادگار 
 
 
 لبك باز نى
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 لبك ام براى دلت باز نى آورده 

 
 داغ و جنون و آيينه، هم زخم، هم نمك 

 
 شود ت تنگ مىگفتى دلم براى دل 

 
 انداختم به زير پاى تو دل را ترك ترك 

 
 رود هوا زنى به زمين مى اين دل آه مى 

 
 تا آسمان و هرچه درو هست تا فلك 

 
 نشان هاى بى جا آه بر تمام افق آن 

 
 اند حك بر ابرها آه نام تو را آرده 

 
 زند نام تو را تمام دلم جار مى 

 
 !آش تو، آه قاصدك نام قشنگ و دل 

 
 شود هر شب دلم براى خودم تنگ مى 

 
 جا آمى سرك آشد اين هر شب آه عشق مى 

 
 امشب بيا و يك غزل ناب هم بيار 

 
 لبك تا زخم را بياورم و باز نى 
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 ست شاعر نگاهت بر زمين مانده
 

 ست شاعر نگاهت بر زمين مانده 
 

 ست شاعر و عشقت آتشين مانده 
 

 سكوتت قاتل فريادهايت 
 

 ست شاعر چنين مانده اينصدايت  
 

 تمام سهم من از دردهايت 
 

 ست شاعر هايت همين مانده غزل 
 

 تو اعجاز غزل، روح دو بيتى 
 

 ست شاعر ولى شعرت حزين مانده 
 

 اى تا آسمان ها اگرچه رفته 
 

 ست شاعر نگاهت بر زمين مانده 
 

 هادى خورشاهيان
 از هبوط

 
 ديروز عاشقانه مرا راندى از بهشت 
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 نوشت روز سرنوشت مرا عشق مىدي 

 
 گذرد در زمين به من آه سخت مى با اين 

 
 اى از دست سرنوشت اّما مباد شكوه 

 
 تنها براى چشم تو خرسندم از هبوط 

 
 چون غير عشق نيست مرا هيچ در سرشت 

 
 دهند حاال براى چشم تو، راهم نمى 

 
 در آنج دير و مسجد و در معبد و آنشت 

 
 ام گل و گندم رسيدهتنها به عشق بى  

 
 زيباى مطلق است همين سرنوشت زشت 

 
 ام حاال براى من آه به سهمم رسيده 

 
 ديگر تفاوتى نكند دوزخ و بهشت 

 
 

 سرانگشت ترديد
 

 !خطر باد سفر بى; ى آب و قرآن و بوسه، اى مسافر آاسه
 ديد هاى هراسانم اى آاش بار آخر تو را خوب مى چشم 
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 م شد، پشت سر را نگاهى نكردىآوچه در امتداد تو گ 

 
 ات از سر آوچه پيچيد اى آه سايه بغض آردم در آن لحظه 

 
 وقت آوچت پر از گريه بودم، حنجره بغض خود را فرو خورد 

 
 تر شد صورت ماه را ابر دزديد شب آه شد آسمان تيره 

 
 نويسم انگيز، بر مزارت غزل مى خسته، افسرده، عصرى غم 

 
 آس حالى از من نپرسيد فتن تو هيچنويسم پس از ر مى 

 
 شناسم ى گريه را مى نويسم بدون صدايت لهجه مى 

 
 اى هم نگاهم نخنديد هايت، لحظه نويسم آه بى چشم مى 

 
 

 شد آه من هم بيايم روى خاك مزارت نوشتم آاش مى 
 

 در همان لحظه باران تندى روى خاك مزار تو باريد 
 

  بيش از اين ماندنم نيستبايد ازين حوالى سفر آرد، طاقت 
 

 ست، با سرانگشتى از جنس ترديد نويسم سفر چيز خوبى مى 
 
 

 بلنداى بودن
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 رسد ـ شايد ى ديگر ـ آه مى همين دقيقه 

 
 ات بياسايد آسى بيايد و در سايه 

 
 آسى شبيه خودت خوب و مهربان و بزرگ 

 
 آيد آسى آه شايد از آفِا دور مى 

 
  خود راآسى بيايد و تاريك خلوت 

 
 به روشنايى چشمان تو بيارايد 

 
 ات ولى خود تو بگو، با وجود روشنى 

 
 چگونه رو به نگاهت دريچه بگشايد 

 
 رسد بايد نشين او آه مى قشنگ قّله 

 
 ى آوه را بپيمايد به خاطرت همه 

 
 شود به بلنداى بودنت برسد نمى 

 
 اى بايد براى تا تو رسيدن پرنده 

 
 ج تو را نخواهد ديدبه سادگى، تو و او 

 
 مگر به جرئت پرواز خود بيفزايد 
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 برزخى
 

 آسى به فكر من و دردهاى مبهم نيست 
 

 هزار زخم در اين سينه هست و مرهم نيست 
 

 بدون شرم به آيينه پشت خواهم آرد 
 

 آه چشم آينه ـ حّتى ـ به عشق محرم نيست 
 

 ام خاطر چشمان تو رها شده ببين به 
 

 برايم آم از جهّنم نيستبه برزخى آه  
 

 ام پى گاليه ندارم از اين آه برزخى 
 

 آه گفته است آه در برزخ آب زمزم نيست 
 

 هميشه آدم و انديشه، ديدن حواست 
 

 آه گفته حوا در انتظار آدم نيست 
 
 

 فراسوى دوردست
 

 شِو هميشگى تكاپوى دوردست 
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 ى جادوى دوردست مجذوب عارفانه 

 
 ام  حاال رساندهبعد از عبور فاصله 

 
 دستى به روشنايى گيسوى دوردست 

 
 حاال پلنگ مانده و حّس هميشگى 

 
 ميل شديد ديدن آهوى دوردست 

 
 ام در ابتداى راه جهان ايستاده 

 
 انتظار رؤيت بانوى دوردست چشم 

 
 رود قايق به سمت روشن درياچه مى 

 
 رقص قشنگ و منبسط قوى دوردست 

 
 ست  شدهزيبايى مضاعف هفت آسمان 

 
 دريغ پرستوى دوردست پرواز بى 

 
 سفر شوى دهم به جاده اگر هم دل مى 

 
 روم به فراسوى دوردست بى تو نمى 

 
 عّباس سودايى
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 )ع(براى امام رضا
 نذر دريا

 
 )س(براى حضرت زهرا

 ى احساس چشمه
 

 داشت بهتر نبود اين باغ امشب ياس مى 
 

 داشت تا جاى غم بلبل گلش را پاس مى 
 

 آرد ترين دل هم برايش گريه مى ىسنگ 
 

 داشت اى احساس مى گر در دل خود چشمه 
 

 چينان آه سهل است آن روزها طوفان و گل 
 

 داشت زد اگر آه داس مى پروانه هم مى 
 

 ريخت نازم مرام سنگ را، خون اشك مى 
 

 داشت اى آه غيرت دستاس مى هر ديده 
 

 افسوس! آه... ى يك زن در آوچه، دست بسته 
 

 داشت اى آاش موال آن زمان عّباس مى 
 
 

 دست پاييز
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 شايد زبان شعر من تيز است 

 
 اّما دلم از مهر لبريز است 

 
 رود مهتاب تا راه خود را مى 

 
 خورشيد بيهوده سحرخيز است 

 
 ها نبايد بود خوش به سبزى دل 

 
 برگ برنده، دست پاييز است 

 
 آن شب آه موالنا شدم، ديدم 

 
 ى اهل تبريز استروي هر خوب 

 
 آارم گذشت از آار، چيزى نيست 

 
 اين چند سال عمر، ناچيز است 

 
 يك فال حافظ ـ شاد ـ ممكن نيست 

 
 انگيز است زيرا غزل ذاتًا غم 

 
 

 ها مشت موج
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 باز اگر پايش بيفتد آتشى برپا آنم 
 

 شوم خورشيد اى شب، تا تو را فردا آنم مى 
 

  وجودساحلى هرچند آرامم ولى با اين 
 

 ها را وا آنم صخره خواهم شد آه مشت موج 
 

 سيل خواهم شد، اگر خاشاك دورم را گرفت 
 

 مرغ آتش هم پرش سوزد اگر پروا آنم 
 

 هاى اشك را از تبار رودم و اين دانه 
 

 قطره قطره جمع سازم وانگهى دريا آنم 
 

 گرچه خاموشم ولى يك روز از اين روزها 
 

 سترم غوغا آنمى خاآ با همين ته مانده 
 

 ماه من در پشت ابرى رفت و ديگر برنگشت 
 

 بايد او را در آدامين آسمان پيدا آنم؟ 
 

 قامتم خم شد ولى با بار داغش ساختم 
 

 شود با خاطراتش تا آنم از چه راهى مى 
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 منش محّمد آشنا عباسى
 براى تو

 
 خواهم امشب شعر نابى را بگويم مى 

 
  بگويمتنها مرا مگذار، بنشين تا 

 
 هرچند هم تشنه، ولى سيراب گردم 

 
 حّتى اگر يك قطره از دريا بگويم 

 
 حال حال خوش غمگين نه، با ياد توام خوش 

 
 زشت است غمگين از تو اى زيبا بگويم 

 
 !بخش هرچند هستى ميهمانم، روشنى 

 
 تنگم نگويم يا بگويم من سخت دل 

 
 شود پيش تو آمد حيف است وقتى مى 

 
 را با تو در رويا بگويمحرف دلم  

 
 شرم و حيا بندى گذارد بر زبانم 

 
 تا با تو حرفم را همين حاال بگويم 
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 ايران
 

 اين چه خاآى است آه بوى گل و ريحان دارد 
 

 مگر اين خاك نصيبى ز گلستان دارد 
 

 هايش اين چه شهرى است آه در چشم خيابان 
 

 جوى جارى شده از اشك يتيمان دارد 
 

 اى ى آن زمزمه باغى است آه هر برگهاين چه  
 

 ى سرخ شهيدان دارد بر لب از، خاطره 
 

 اين چه شهرى است آه هر پير و جوانش در دست 
 

 طبقى از گل و آيينه و قرآن دارد 
 

 اّما اين شعر! دانم اين چه جايى است؟ نمى 
 

 آشور ايران دارد: آه نشان از وطنم 
 
 

 ها پژواك لحظه
 

 تو را دارم، آيا تو هم هواى مرا دارى؟اى مهربان هواى  
 

 هم به احترام وفادارى يك تّكه از نگاه تو پيشم هست، آن 
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 هاى او دو قدم راه است تا چشم: ها گفتند ديشب تمام ثانيه 

 
 آزارى هاى دل آنوقت تيك ـ تاك و ديگر هيچ، پژواك لحظه 

 
 ى نيستسوى تو راه هرچند بعد فاصله آوتاه است، اين دوروبر به 

 
 ها، من اين طرف آنار رياآارى تو آن طرف ميان حقيقت 

 
 هاى دورترى پر زد بايد آه در خيال تو جارى بود، تا فصل 

 
 هاى ما، همه تكرارى شد بال! مانند اى ارتفاع هرچه آه بى 

 
 پرواز ى بى من در ميان اين قفس، افسرده، با روزهاى خسته 

 
 يا تو هم هواى مرا دارى؟هواى تو را دارم، آ! اى مهربان 

 
 

 سال تحويل
 

 يك خط فاصله، دو سه تا حرف ناتمام 
 

 شود موسيقى سكوت آه تكثير مى 
 

 يك بار؟ نه، دو بار؟ نه، صد بار، هيس هيس 
 

 !شود دارد صداى پاك خدا دير مى 
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 گرد ى ترّدد سرماى هرزه در حومه 
 

 هاى من زند تمام غزلواره يخ مى 
 

 !هاى عشق انگشت! دهاى منجم قنديل 
 

 سرد است آخرين جريان صداى من 
 

 آند ام آه مرا خاك مى در خواب ديده 
 

 گور سياه اين شب قطبى، شب شديد 
 

 فاطمه دروا
 ى من بهانه

 
 اى از توست ميان غربت آوچه نشانه 

 
 اى از توست درون دفتر قلبم ترانه 

 
 هواى ابرى چشمم ستاره باران شد 

 
 اى از توست بهانهحضور باغ ستاره  

 
 ام آسى ها و بغض بى من و خمارى شب 

 
 اى از توست آه منتظر به عبور شبانه 

 
 ى عشق دلم هواى تو آرده، تو اى خالصه 
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 اى از توست تو آه بهار محّبت، جوانه 

 
 ى من ترّحمى آن و برگرد اى بهانه 

 
 اى از توست بيا آه هرچه سرودم بهانه 

 
 هاى بودن تو ترين لحظه قسم به پاك 

 
 اى از توست آه عشق خود، غزل عاشقانه 

 
 مريم دروا

 شهرى به رنگ شقايق
 

 آيد هاى تو بوى شهيد مى ز آوچه 
 

 آيد دوباره بوى صداقت، اميد مى 
 

 دوباره بوى شكفتن، دوباره بوى بهشت 
 

 آيد دوباره بوى لباسى سپيد مى 
 

 شبان حمله ميان آبوتران حرم 
 

 آيد اى عيد مىغريو شادى و غوغ 
 

 ى تو هاى پر از ترانه به گوش خاطره 
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 آيد ترّنم خوش شعرى جديد مى 
 

 گاه عزيزان پاك جان شعرى ز سجده 
 

 آيد به رنگ سرخ شقايق پديد مى 
 

 ز خاك پاك تو بايد وضو گرفته گذشت 
 

 آيد هاى تو بوى شهيد مى ز آوچه 
 

 الهه فّياض
 مهمانى گل ياس

 
  آيت خدايىيك آسمان تجّرد، يك 

 
 يك شهر پرستاره، يك گنبد طاليى 

 
 يك فوج مرغ عاشق، صدها دل شكسته 

 
 جا بر تو دخيل بسته لب آه اين يك تشنه 

 
 هاى احساس چشمان پر ترّنم، اسطوره 

 
 مهمانى گل ياس; يك بزم بى تجّمل 

 
 جاست جا، اى دل سحر هم اين شب نيست امشب اين 

 
 جاست ر غم اينبرخيز و ديده بگشا، پايان ه 
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 امشب من و ستاره با هم وضو گرفتيم 

 
 پاداش عاشقى را از دست او گرفتيم 

 
 گرچه پر از گناهى! دل من! برخيز دل 

 
 آه روسياهى خواندت سپيده با اين مى 

 
 اى آن درد شكستگى را برخيز و چاره 

 
 برخيز از او طلب آن درمان خستگى را 

 
 ويندتعّلق امشب به سوى ا دستان بى 

 
 تا مرهمى بيابند سرگرم جستوجويند 

 
 

 بر ابرها
 

 ايم همه رهسپارند و ما مانده 
 

 ايم دريغا، از آن جمع جا مانده 
 

 شده ظهر و دور از تو اى آفتاب 
 

 ايم فقط خيره بر ابرها مانده 
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 سرود دل

 
 ى تنهايى من آشتى پهلو گرفته

 آشنا را درياب
 پابند است و بى بند

 :گويد دريا مىوقتى آه از 
 حباب را فهميده است

 سرايد ى دار مى و هنگامى آه از چوبه
 ...طناب را

 مجيد گلپرور
 دست خورشيد

 
 و آن شب يك شب روشن، آنار اين دل تاريك،

 زيبا بود
 بساط اشك و عشق و شور و شيدايى، مهّيا بود

 !ولى افسوس
 مان ى همسايه نفير زود هنگام خروس خانه
 :تآن شب دوباره گف

 ...حريف فاتح عالم هميشه دست خورشيد است
 پور سعيد مليح
 راز
 

 با مرگ بگو، رازى را آه در چشمان سياهت
 !سرخ نشسته

 !عقل سرخ مرگ را شايد آه بر باد دادى
 چرخد، اين باد سرخ آه مجنون گرد خويش مى

 ...اينك صداش...ى ما مانده در چند پنجره تا پنجره
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 برد؟ما را به آدام سو خواهد 
 !رازت را با او نگفتى؟

 
 ى آفتاب ترانه

 
 هاى دورترين دريا لنگر انداختم من در آب

 و دورترين ستاره را
 ام به شبان تو هى آرده

 تو دورترين دريا را بيدار نشستى و
 دورترين ستاره را

 آنى گريه مى
 حاال آه نزديك دورترين

 ى آفتابيم ترانه
 چشمان تو،

 استترين استواى زمين  نزديك
 

 ى خواب شاخه
 

 دهد دستان تو آه اشارتم مى
 اى در راه به سپيده

 هاى خواب چيندم از شاخه مى
 خيزم از خواب آه برمى

 ى شب در آستين دانم با اين همه بيدار خسته مى
 بسترم گل گل
 ست مهتاب و ستاره

 
 هايت بوى گام
 



  www.Shahed.Isaar.ir  نشر الکترونيکی شاهد                                                 -قطره قطره انتظار
 

 ها در بغض شعرهام اّتفِا واژه
 از توست همه،

 !ى دريا قصيده
 ن آذرخش در شب من گذشتىچو
 خورد هايت الى اين دفتر وِر مى و بوى گام

 خورم چون من آه وِر مى
 ...هاى اين همه سال در تقويم

 خورى و تو آه وِر مى
 در شعرهاى
 ...اين همه سال


