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ó    ñ ٨١ 

 جاودان دارد ز هر زشتی به دور
 بر ترش دارد گذر بر ماه و هور

 
 ه دگر باره رسیداین چنین فرّ

خوبان گستریدم نوروزِبا د  
 

 هیخه خه اي کبک دري، اي فرّ
 اي همه زیبنده ي بخت مهی

 
 در رگ زروان همیشه شاد باش

 همچنان ما را دل و بنیاد باش
 

 آینه بندان نوروز تو ایم
ردي افروز تو ایمگرچه تشنه، د 

 
 !ا را از گزندي باك نیستبا تو م

 !خوش بمان، اي آنکه چون تو پاك نیست
 



 

ó    ñ ٨٠ 

 اهرمن از نام او ترسد چو مرگ
 خوش بدارش، نیک سامه همچو ارگ

 
 با وي ات باکی مباد از دژسگال

م دشمن فتالاز فرش یابی د 
 

  راستانانِــــــ بابکاردشیرِ
 دارم، برتر اش از پاك جان: گفت

 
 وآنگهی ساسانیان نیوزاد

 وز می بودند شاداز فر نور
 

 این چنین این آبخیز راستی
 مانده زایشان بی کم و بی کاستی

 
 در خراسان، پیشواي راستان
 آن خیام، آن ناخداي باستان

 
 مر کشتی جانرا بادبان: گفت

دانبود خواهد جشن نوروز ر 
 

 ه اش انگیخت تا نوروز رافرّ
 این فغ مهرآور پیروز را

 

ó    ñ ۵ 

 
 
 

  پیشکش به
 مادرجانم 
 »جهید«بانو نفس   

 آنکه پیوسته
 چراغ راهم بوده است 

 و پنجره هاي باور آبسالی را
 بروي جانهاي زمستانی   
 گشوده است    
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ó    ñ ٧٩ 

 شان کُوآنگهی فرمود فغفورِ
 تا به پا دارند جشنی بی خزان

 
 نوروزا، نشین بر تخت خویش: گفت

  خور از سرمایه و از بخت خویشبر
 

 وآنگهی نوروز را بنشاختند
 جایگاهی برترینش ساختند

 
 فرا پدیداري فره

 
 همچنین تا اردشیر آمد به گاه

  گزینان پادشاهبود نوروزِ
 

اي خدیو: ر آزاده، گفتشتنس 
 گر بخواهی دور کرد از خویش دیو

 
 جنگل نوروز را انبوه دار

 از می نوروز اندوهان گسار
 

 راستی از دامن او خاسته
مش گیتی شده آراستهاز د 
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  گردش این اختران آسمان
 می نگرداند کهن این داستان

 
 ت، می فرستد صد درودخشَ ورودِ

 اي تو اي هنجیده تر از هر چه بود
 

 خوش به سوي شهر کوشان آمدي
 تالن آمديمیهمان بوم خَ

 
 میزبانت این سمرقند من است

 روي خوبت آب پازند من است
 

 هر فغ فرغانه دلبند تو اند
 ازند تو اندنیک بنگر نیز پ

 
 از بخارا تا هري بستان توست

 کابل و زابل سرود جان توست
 

  بزرگهمچنین رو تا در هندِ
 آن زمین فغ پرستان سترگ

 
 یکسره با گفت تو دارند گوش

  بلخت بنوشباز باري از ملِ

 

ó    ñ ٧ 

 دیباچــــــه
 

 دانشی پذیرفته شده –زبان شیرین پارسی دري در شمار چهار زبان واال 
ان ـــواري آرماست. ان بوده استــاز سوي انجمن جهانی زبان شناس

سرواد، فردوسی  پهلوان انباوري کوروش و داریوش، برتري روان جه
خراسانی، باغستان آسمانی موالنا جالل الدین محمد بلخی، شور بیکرانه 

و سرانجام، شهربند دادخواهانه ي فریادهاي » حافظ«و » سعدي«ي 
. ت، آیینه ي ویژستگی و یکتایی آن اس»اخوان«و گریستن هاي » شاملو«

رو خفتند، و اگر سانسکریت، ـــفاگر زبانهاي التینی و یونانی باستانی 
ا را براي زبانها و گویشهاي امروزین تهی کرد، فارسی ماندگار ایستاد ـــج

وز آن فارسی پهلوان ـهن» ناتل خانلري«و به گفته ي جاویدانیاد پرویز 
بدین زبان رّه سرایی ــانید گوشه ي از س خوآنچه می. ه بودـــ کاست

انی و ـــی این شگرد، به واالیش توانش واژه گــاره گــاست، و هم
 .  ویژه خواهد افزود-دستوري آن به گونه ي سامانمند و خود 
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  بر لب مانده راتازه کن این جانِ
 از در فرهنگخواهی اندر آ

 
 آتش زردشت را فرهنگ بخش
 جان تازه بر تن هوشنگ بخش

 
 یادگار کیقبادانش تویی

 آمده ناالن، و درمانش تویی
 

 وز پارین یاد کناز جم و نور
هان آزاد کنشهر خویش از اند 

 
 نگسلد پیوند بلخ و نو بهار
 تا فر نوروز داري یادگار

 
 شادان آمدي: آن خدیوش گفت

 بر تن این مردگان جان آمدي
 

 خوش رسیدي اي بهارستان ما
 اي سرود سبز کارستان ما

 
 ما چو نیلوفر بگردت می چمیم

 یمیم و باز دیگر با هم اِاز هم اِ



 

ó    ñ ٧۶ 

 رهسپار شدن نوروز به کوشانشهر
 

 کوشان زادگاه آفتابشهر 
 ه اش، بانوي آبپاسبان فرّ

 
 ناهید نوش جام اوي کوزه 

 تا به کیوان گستریده نام او
 

 آن خنیده اختر فرزانه گی
 پیچ او نیلوفر فرزانه گی

 
 با کنشکا آسمان پیماي گشت

  فرساي گشتآستینش آسمان
 

 بلخ بامی بود بام جان او
 شهسرود روشن دیوان او

 
 آن جایگاهرفت نوروز گزین 

 کآي کیوان پناه: با کنشکاگفت
 

 نوروز را درزي توییي جامه 
 اي سپاریده بن هر جادویی

 

 

ó    ñ ٩ 

 وا پدیداري فره
 

 هستی آمد نیستی و هست خویش

 خویش پاي خویش بود و دست خویش

 
 ی آلود لب جانانه ییی منِ

 ی پذیراي لب پیمانه یینِ
 
 ی نیازش خون رگ بود و نه پودنِ

 تا نیازي بهر چهر خویش بود

 
 با همه خود باره گی آن شادمان

 ناگهان افسرده گشتش باغ جان

 
  جان پرکشید يهناگهانش فرّ

 هش خنجرکشید انددبیوژ تا
 

 هستی آگه ازپروازنیست: گفت

 ورنه بنبستش دراین ره بازنیست
 

 هماي  پروازبالِچیست خنده؟ 

 هماي  آیدآغازتاهمایون
 
 



 

ó    ñ ١٠ 

  منسرزخنده هستِ گردرآرد

 ازبن بست من بگشایدراهها 
 

 چون باغ بهار وانگهی خندید

 پرشگوفه گشت جانش صدهزار
 

  اش، آن پاره ي جانش بنیزهستی

 شک بیزمهم چون اوگردید خندان 
 
 پیچان مهر ه آن نیلوفرفرّ

 یکسرهستی جاوید چهر بود
 

 چهروجان هستی اوخنده بود

  آینده بود يندهفرخ  يخنده
 

 چوگل خندان شد وانگهی نوروز

 مل چو شگفت وگل گون شدبگونه اش 
 
 فري و خنددید ه اش چون دیدفرّ

 گفت بسیارش که اي کبک دري
 

 ؟آرزویت چیست پویانی چرا
 راست چون سیماب پیچانی چرا؟

 
 

 

ó    ñ ٧۵ 

 از دري بافم برایت جامه ها
 افگنم از هر دري هنگامه ها

 
 پاسبان سربداران تو ام
 یادگار شهریاران تو ام

 
 آهوانه می برازم نامه ها

 بشکرم خورشید را با خامه ها
 

 زردشت راي تازه دارم فره 
 نه و مزدشت راآذر نوشی

 
 اي زیباي فر: داریوشش گفت

 تان هنرـــار آذرســـــآبش
 

 فر ما از فارسی برخاسته
 هفت کشور را چنین آراسته

 
 خوش بزي، اي شهسوار آبها

 کاروان جستجوي خوابها
 

 در منی، با من یکی خواهی شدن
 این من، و این تو، و این راهی شدن



 

ó    ñ ٧۴ 

 راست همچون نیزه درباید شدن
 وآنگهی زي آسمان شاید شدن

 
 گیتی از این نیزه دارد صد گشاد

 ها بر خود نهاد، بندشت اشهر که هِ
 

ندنَمهر و بهرام و اناهید و و 
 ه اند و بازو اندراستی را فرّ

 
 آفرین خواندن نوروز بر داریوش

 
 آفریوان بر لبان نوروز چیر

 شاها بودنت خواهم دبیر: گفت
 

  ما بر دست ما زیباتر استیادِ
  ما از کلک ما شیواتر استگفتِ

 
 گر تو شاهینی به کشور داشتن

 م با خامه افسر داشتنمن سز
 

  من استرّبال سیمرغ سخن پ
  من استهفت کشور بستر فرّ

 

 

ó    ñ ١١ 

 میخواهم بهار خویش را: گفت

 باغ آن مانی نگارخویش را
 
 اي دلپزیر خهی :اه اش گفتفرّ

 یست ازدلبرگزیرآري آري ن
 
 شوپروانه شَ ،سراغش گیر ور

 شوپیمانه شَگر گسارد باده 
 

 بود  باران که ابرش یاراي خوشا

 رد او پرگار بودبایدت بر گِ
 
 ستاره گفته اند رف ونگَشَ ز تا

 دلبرسفته اند دل به مروارید
 

 نژند ناي سان نالید نوروز

 ست وبلندگفت یکسانم بود پ
 

 نیست سودي زانکه درباال و پست

اونیست گرهرچیزهست خاآو 
 

 ت دربی نشان دارد نشسیایگو

  پاي بست،ل مانده ام منپاي درگِ
 
 



 

ó    ñ ١٢ 

  که اي ناپخته تراه اش گفتفرّ

  وپرپرواز است گربال است بهر
 

 ستجوبرنبایدتافت روي ازج

 دل داري نهالی آرزوه ب گر
 

 شش سوان بایست بسپردن به سر

 ل وپریافت خواهی با بردل ز گر
 

 اوفتد سیمرغ البرز او روگر

 شود پیدا او ازگرگزت باید
 

 شیدگردان رنگ گیررازگل خو

 یر پذباهمه دوري سراغش را
 

 نشان را بی نشانی هاي دلبر

 شدن بربیگمان باید چارسو
 

  اي پیشواگفت نوروزش سپاس

 برهربیگمانی پادشا اي تو
 

 این من واین راه پرپیچ ونهفت

 سفت یچم اربایست مرواریده
 
 

 

ó    ñ ٧٣ 

 از نوروز و بهار آراستندب
 ناخوشی را از چمن پیراستند

 
 همچنین تا داریوش آمد به گاه

 بود نوروز گزیده پادشاه
 

 پادشاه هنگ و فرهنگ و هنر
 بود نوروز گزین باختر

 
 داریوش آمد به شاهی بر نشست

 از بال ستاره تا به پست: گفت
 

 پارسایی پادشاهی میکند
 داد با هر مرغ و ماهی میکند

 
  دادخوش زبان پارسی، آهنگِ

 او نهاد، بر به گاه خسروانی
 

 وآنگهی فرمود کاي آزاده گان
 پرمایگان، نژاده گان، پرهنر

 
 کاستی گیرد جهانتان از دروغ
 سرو آزادي فرا هنجد فروغ



 

ó    ñ ٧٢ 

 مانا پارسی باید چنین: گفت
 اژدها افگن گه آشوب و کین

 
 سرو آزادي چو باال برکشید

 پدیدشد ره گردون گردان نا
 

 افسر خورشید تان بر تارك است
 بند و رنگ تیرگی از هم گسست

 
 شد فره تابان چو گاه باستان
 هم به کردار گه جمشیدیان

 
 هفت کشور بزم ها آراستند

 جام و خنیا با نگارین خواستند
 

 تازه شد آیین نوروز و سده
 سور آذین بست هر آتشکده

 
 آذر برزین روان پرور رسید
 آذر گشنسب پور فر رسید

 
 هی رویید در دشت و دمنفرّ

 ه بر چمنابر می بارید فرّ

 

ó    ñ ١٣ 

 می روم پدرود اي پیک بهار

 شان بی نشانی هاي یارناي 
 

 گفتگوي هستی با نوروز
 

 گزین نوروز یک جهان امید

 جستجوراگشت زیبنده نگین
 

 رهسپارناکجاي سرخ شد
 آشناي سرخ شدرازدار

 
 امی بیشترناسپرده چندگ

 یشتردیدهستی رابراهش پ
 
 مید که اي مرغ ااتی اش گفتسه

 دیت بایست بی من بسپره اازچ
 

 تافراموشیده اي نام مرا
 دست کم بگرفته اي دام مرا

 
 گرنیاري یادمن پیچان شوي

 ان شويپرّ گمرهی راواله تر
 

 ت بایست بگزیدن به رازورمن ا
 نیاز رستگاري بودت ازبند



 

ó    ñ ١۴ 

 
 ش که اي جان جهانگفت نوروزاَ

 حافظستان جهان شهسرود
 

  رواسته یکتاییگر ترا با فرّ
 ه پادشاستور به جانت جان فرّ

 
 هیچ این هستی آمودِ از ربگذ

 هاي مپسندم به هیچی پیچ پیچ
 

  که اي جان خرداهستی اش گفت
 ردزشت باشدگرکس آسان بگذ

 
 هیفرّ آري آري من یکم با

 هیفرّ نیست راهی ازدلم تا
 

 ینِ ه ام بیغارهمن زبان فرّ

 ینِ ارهآبروي پرسش ام پتی
 

 ت رفتن سوي دوستبایس گرترا

  گیسوي دوستی ده درخورپاسخ
 
 ؟افزودن برآن کاهش چراست باز

 ؟ین گونه هاست اده راازچه مرهستن
 

 

ó    ñ ٧١ 

 باز نوروز و سده آرم پدید
 آمدم من بسته گی ها را کلید

 
 وروز راباز جویید آن رد ن

 آن دالفروز آن یل پیروز را
 

 بیاوردند پیش، باز جستندش
 ه مند کیشاي نوروز فرّ: گفتش

 
  جمشید آمديیادگار فرّ

 شهسوار بزم ناهید آمدي
 

 کی ترا افگنده گی زیبنده است
 بایدت اکنون میان را چست بست

 
 این من، و این رزم و این کین توختن

 هفت کشور را به کین افروختن
 

 بسیجید و برزم اژدهاپس 
 شد روانه سوي سوران پادشا

 
 اژدها را کشت با دستان خویش
 آفرینها کرد بر مردان خویش



 

ó    ñ ٧٠ 

 وآن هخامنش از سوي جمشید شاه
 پارس ها را شاه بود و دستگاه

 
 آن نبرده یادگار پارسی

 سالم گرچه نبود بیش سی: گفت
 

 ه وشمه در من و فرّهست فرّ
 همچو آتش پردل و گردن کشم

 
 اژدها را سر نسایم بر زمین

 می کشم از لشکر پتیاره کین
 

 شواپارسا ام، پارسی ام، پی
 بر زنم برهم تبار اژدها

 
 زاده فرهنگ ایرج بوده ام

 راه پر پیچ و خمی پیموده ام
 

  نیلوفر مرا یاور بودفرّ
 دستگیرم هر دمی داور بود

 
 اریان به پا خواهم نمود هِفرّ

 هنگ هوشنگی به جا خواهم نمود

 

ó    ñ ١۵ 

 
 ري زین بندهاگربه پاسخ بگذ

 وارهی ازپالهنگ زندها
 

 است وانگهی این جستجویت درخور

 زندگی پیچیدن نیلوفراست
 

 گفت نوروزش که اي سبزینه پر

 ره به سفرّي فرخنده  چادر
 

 نیستست ازهستنده پرسش ازهستی 

  دانی بنده چیستبندبین آنگاه
 

  رنگین کمانسوي کانا رخشش

 یا چونان یاکمان رستم آید
 

 هستی گزین هستنده و از ربگذ

 زمین و  خورشیدهستیی کز اوست
 

 ییبازهستی چیست هستی این تو

 پیراهن بویی رنگ و گرچه باصد
 

 هستی اش گفتا که اي فرزان پژوه
  که شهر یار میخواند خروهرو

 



 

ó    ñ ١۶ 

 
 شهریارخویش باش و  یار شهر

 یادگار بر دت این جستجومانَ
 

 اي هماي جستجو باش پدرود

 آبرو گان راه گلشن هستند
 
 

 نوروز رازگفتن زرمان با
 

 وسان بهاریب گشت نوروز

 نوبهاري رهسپار باد همچو
 

 هر بودراهی رنگین کمان م

  غنودیتکاپوی می نه یکدم از
 

 بود اشت وشاهین واربیشه ها بگذ

 بود نهاری کز پی زراست گوی
 

 شخویست کزآشوب جسامه یی می

 بوب خویش از دکش بر پا دواره
 

 دید زرمانش به ره آسیمه سر

 افگنده سپر، چون یلی رنجور
 

 

ó    ñ ۶٩ 

 گریختن نوروز از دم اژدها
 

 ی کَشد گریزان از دمش نوروزِ
 تا پدیدار آمدش آهنگ وي

 
 سر به کوه و دیوالخ آورد و رفت

 زند تفت  تاخت دیوي میی اشاز پ
 

 شد نهان آن آبروي پهلوي
 همچو فر آبسال خسروي

 
 اژدها شد پادشاه بوم و آب

 رفت از رخسار گیتی رنگ و آب
 

 آگهی آمد به نوروز نژند
 ردي ز بومی ارجمندکآمده گُ

 
 نام او کوروش، از پشت گوان
 می کشد پروز بسوي خسروان

 
 از هخامنش آن شه واال تبار

 ه پارس، مانده یادگارپادشا
 



 

ó    ñ ۶٨ 

  زمانجم تبه گشت و کهن شد آن
 نیست ما را کار، نوروز مهان

 
 آن جم باره بود، جشن نوروز

 جشن ما فرهنگ پتیاره بود
 

 نیو باید مان کنون کین توختن
 آتش دشیار را افروختن

 
 هر کجا بینید آن نوروز را
 نزد ما آرید آن دلدوز را

 
 شد ز دستش کشته آن دشیار ما

 کو به هر جا بود، بازو دار ما
 

 رهم میزنیمچون بت بوداش ب
 مفره اش را سربسر کم میزنی

 
 چون بیابیدش به ما آرید باز

ردي جانگدازتاش فرماییم د 
 

ه دو نیمش کنیمهمچو جم با ار 
 رامش دیدار دژخیمش کنیم

 

ó    ñ ١٧ 

 
 پیشبازش آمد و خواندش درود

  چرخ کبود يگفتش اي رنجیده
 

 از چه جام شادي ات بشکسته است

  این راه افسون بسته است؟چی ت با

 
 بیگمان بس بیشه ها بسپرده اي
 وآن به بوي نا کجا بسپرده اي

 
 گفت نوروزش که اي شاخ شگفت

 میوه هایت یکسره بار نهفت
 

 نیک میدانی و می پریسیم باز

 بهر چی بایستنت پرسید راز
 

 پرسیدن نوازیدن بود: گفت

 دیدن بودخامشی پهناي نا
 

 ود کی اي؟بگو تو خ: گفت نوروزش

 نیز در این جا رونده از چی اي؟
 

 از کجا می آیی اي پیر جوان

 اي که داري رنگ و بوي آسمان



 

ó    ñ ١٨ 

 
 گفت زرمان پور زروانم به نام

 چرخ جام، دوستکامم، خویشکامم
 

 زنده گی میناي گلرنگ من است

 ه سپهر از رنگ جامم روشن استنُ
 

ه گساریدن فتادکار من اند 

 تادشادکامی را گماریدن ف
 

 زان ترا پرسید شایستم ز کار
 چون نیارم دید کس را سوگوار

 
  چرخ تو ام يمن سرگشته: گفت

بهره یی از اندرخ تو امه ب 
 

 مگو اینگونه تیز: گفت زرمانش

 گوي با سرگشته گی گردید چیز
 

 آنکه چوگان میزند داند درست
 کز چه باید گوي را افگند چست

 
 

 

ó    ñ ۶٧ 

 برگراینده ره اهریمنی
 با فره بسته کمر بر دشمنی

 
 وژندن پدر را آن پلیدخواست اَ

 در ره آن نیو دامی گسترید
 

 کشت شاه غور را آن بد گراي
 خویشتن را خواند پس سوران خداي

 
 ه را آرد بدستوآنگهی تا فرّ

  بر نشستکین بارگی راي چرمه 
 

 اهرمن دستور آن پتیاره گشت
 جم ز ترسش واله و آواره گشت

 
 هفت کشور را گرفت آن دژسگال

 اینک نیست کس ما را همال: گفت
 

 هی در پا فتاده خاك ماستفرّ
 مهر و ماهی لرزه ور از باك ماست

 
 هنگ و هوشنگی ز بن بر می کشم

 گردنان را تیز خنجر می کشم



 

ó    ñ ۶۶ 

 با بهارت باش پدرام و خرم
 بی بیش و کم، آرمیده همچو دي

 
  آن کجا بشنوده بودهستی از وي

 ش به زودگفت آن گونه به نورز
 

 باال گرفتن کار اژدهاك
 

 هشتصد شاه سترگ و فرگراي
 یکسره خواندند جم را کدخداي

 
 هر یکی همچون پرستنده به جاي

 یکسره بودند بر تختش به پاي
 

 زآن میانه بود شاه غور نیز
م و اورنگ و چیزیافته از جم د 

 
 داشت پوري آن خدیو نیکنام

  کناماژدها فش، دش منش، زادِ
 

 سبش نام بود و چهر ماراَبیور
 در گنه از چرخ نیزه برگزار

 

 

ó    ñ ١٩ 

 ژرف بنگر سوي شادي می پري

 له بار آرزو ها می بريکو
 

  نوش نگار يتا رسی با چشمه

 بربسودن بایدت هر گونه خار
 

 وآنگهی فرجام کار دلستان

 هست آغوش نگارت آشیان
 

 آشیان بین بهتر از خرم بهشت

 ه سرشتهر گل بشکفته اش فرّ
 

 رو منال از خار و گرد راه او

 همچو یوسف شو درون چاه او
 

 از فتادن بایدت آموختن

 دارد چشم بر گل دوختنخار 
 

 می روم اي گوي جانان شاد باش

 همچو گنج دلبري آباد باش
 

 چون چمن سیراب شد نوروز از او

 پدرود اي تبار چارسو: گفت



 

ó    ñ ٢٠ 

 
 هر کجا گامی نهم پر می کشی
 ور درنگم تیز خنجر می کشی

 
 هر کجایم اوستاد من تویی

 آبشار جان شاد من تویی
 

 درفت زرمان از برش چون تند با

 راست گفتی گشت نا پیدا نهاد
 

 بانو-همپرسگی نوروز و دین
 

  پنهان خویش يروز سه پوینده
ید در دامان خویشرّراه می ب 

 
  چهارم نا گهانبامدادانِ

 نه که رخشانتر از آن، دید مهري
 

 از فروغش پاي دیدارش بتافت
دگوییا تیري ب ،ه شکافتو زر 

 
 چند گامی بیشتر بر جا نماند

 غ برترین بر وي فشاندبس فرو

 

ó    ñ ۶۵ 

 سامه یی خوشتر نجستیم از برت
 نده گی وا رسته از نیلوفرتز
 

 از دو پیکر تا زمین پیکر کسان
 از تو یابیدند فرهنگ و نشان

 
 بسترت آرامگاه خوشدلی ست

 دیده گانت شاهراه خوشدلی ست
 

 ایا تخم سپهر: ه اش گفتافرّ
 اي گرفته هر اخویی از تو چهر

 
 شاد زي با هرچه هستومند گشت

  ما را زند گشتهستیت جاویدِ
 

 در تو می آیم فرودمن سراپا 
 اشی نمودبتو ام ، گر من ات بودم

 
 از نمود و بود فرهنگ آمده

 گر یکی کم گشت، آژنگ آژده
 

  رارو بگو نوروز نیوان شاه
 باز بخشودم به تو آن ماه را



 

ó    ñ ۶۴ 

 از تو ما آبستن افسر شدیم
 پر شکوه و فر چو نیلوفر شدیم

 
 بانگ ما برخاست از ناي خوشت
 بوب جان ماست دیباي خوشت

 
 لشکر آزاده گان را رهبري
 هم میی، هم دلبر خنیاگري

 
 با شکوهت کاخ گردون پست شد

 برز افسون پست شدبا فرت ال
 

 تا تو سیمرغی کنی آیینه ایم
 وارهیده از تبار کینه ایم

 
 اي تو با آذرفرنبغ توخته

 وآنگهی گیتی چو فغ افروخته
 

 بسته اي ما را به زلف مهر خویش
 شادمانه دارمان با چهر خویش

 
 اي نپات آب در فرمان تو
 جان ما زنهار دار جان تو

 

ó    ñ ٢١ 

 
 آن فروغش گفت با آواز رود
 از من و از اختران بر تو درود

 
 نیک چون دیدش پلی بود از زبر

  ور–زیر او دریاي آذر جوش 
 

 دید، نوز گامی چند نا پیموده
 شد یکی بانوي آذریون پدید

 
 خنده اش نیلوفر شهر امید

 پیچ پیچش رستگاري را نوید
 

 سرهآن دو بازوي سپیدش یک
 سیمگون می تافت مانند فره

 
 از کمربندش میان پیدا نبود

 دو مه از چاك گریبان می نمود
 

 مشک بیز، با دهانی پر ستاره
 خوش می آیی اي مهران کفیز: گفت

 
 



 

ó    ñ ٢٢ 

 سخته اي انداز دلداري و ناز
 باز پیموده چنین راه دراز

 
چینوت گسترده اینک چون پرندد 
 زا یکدم نباشی مستمندهرگِ

 
 مه دینا من ام، بغان دختممن 

 هر چه پنهان بیشتر پیدا من ام
 

 دامنی آورده ام اسپرغمت
 نیلوفري را همدمتي شاخه 

 
 تنهایی امي زمان زاده من گرُ

 آبروي کشور شیدایی ام
 

 رو که آغوش بهارت بستر است
 نیلوفر استي ما شاخه ي مژده 

 
 باش پدرود اي نهال جستجو

  از اوشن خواهی گشت و بهره ورگَ
 

 پس بنگرید، آنهمه بستد از او
د و بغ بانو اش شد نا پدیدچینو 

 

ó    ñ ۶٣ 

 ه اشهستی آزادي بکرد از فرّ
 گفتش اي پرمایه تر خورشید فش

 
 از من و از دوستدارانت درود

 اي به تو پیدا، نهان هست و بود
 

 وییهرکجا ساالر آزادي ت
 خرمن انبوه دلشادي تویی

 
 اي چو نیلوفر به هستی پیچ پیچ

 اي سراپا مهربان گاه بسیچ
 
 رد شد آن لشکر اهریمنانخُ

 پاك شد از زشت زهدان زمان
 

 گور بی کسی است، بی تو ما را روز
 از تو ما را هر دمی رخشش بسی است

 
 نه که بی تو، هست ما را بود نیست

  نیستنه که بودي نیست، زیرا پود
 

 بی تو ما پوده تر از هیچیم و بس
 اي تو ما را هر دمی فریاد رس



 

ó    ñ ۶٢ 

 گردباد آن نبرد رستخیز
 ستاره ریزروز روشن را نمود ا

 
 ماهیان در آبها بریان شدند

 مرغکان بر شاخه ها گریان شدند
 

 اختران آگه شدند از روز کار
 هر یکی در سوگ ایري سوگوار

 
 دخت ایرج آن بهار دلستان
 بود در چنگال دشیار ژیان

 
  آوردگه شب رنگ بودروزتا سه 

 چهر ماه و مهر پر آژنگ بود
 

  فرندِبامدادان چهارم گُ
 نتی بهره ورنَ وبختِگشت از 

 
 ایزد بهرامشان بگرفت دست

 ند دیوساران را شکستپشت گُ
 

 باز پس خندید مهر آسمان
 بزم بر پا گشت در هر کهکشان

 

ó    ñ ٢٣ 

 
 شاخ نیلوفر به سرکرد آن تر

 !اینت رهرو پرهنر: گفت باخود
 

 دیدن نوروز بهار را به خواب
 

 ره برید و ره برید و ره برید

 پس نیازش آمد و خفتن گزید
 

 یکی خرم بهشت، دید خوابی خوش

 شت هایی پر گل مینو سرهبیش
 

 آن بهار خویش را پر خنده یافت
  تر آگنده یافتچار سو از مشکِ

 
 اي آغاز و اي فرجام من: گفتش

 نا شنیده هیچگاهی نام من
 

 من بدنبالت چنین گردان شدم

 چار سو گریان شدم، ابر گشتم
 

 و آنگهی صد دل در آغوشش گرفت

 بوسه یی چند از لب نوشش گرفت



 

ó    ñ ٢۴ 

 
 آن نگار دلستان آژنگ بست

 در خوابی تو تا این رنگ بست: گفت
 

 خیز و بیداري گزین و مرد باش

 درد باش، تا به آرامی رسیدن
 

 آن زمان نوروز جست از خواب مست

 باز آغازید رفتن بی گسست
 

 آري آري هر درنگ: گفت با خویش
 میزند بر دست و پایم همچو سنگ

 
 رهروان را خواب خوش ناید به کار

 !اي خوشا سر مستی شب زنده دار

 

 گفتگوي گل آفتاب گردان با نوروز
 

 باز راه هیچ سوي خود گرفت

 دامن آن جستجوي خود گرفت
 

 دید دشتی پر ز نیلوفر به راه

 رسته در آغوش مردابی سیاه

 

ó    ñ ۶١ 

 آن گنامینو به هستی دشمن است
 وآن بشاید زو که او اهریمن است

 
 فراهش بده، اي پرهنرپاداَ

 سربسر، کز وي آشوب است هر سو
 

 دشمن پیدا و پنهان تو است
 شور فرزان تو است  سراينی

 
 جان دست گیري ه دست گیر اي فرّ

 یراي سراپا دستگیر و دلپذ
 

 ه اش گفتا که اي جفت گزینفرّ
 از چه نالی، ایدر آهنگم ببین

 
 ند فرهلشکري بفرستم از گُ

 تا سپارد کشور دد یکسره
 

 وآنگهی دشیار را پیجان کند
 هر دروجی را تن بیجان کند

 
 کارزاري شد میان دیو و مهر

 کز نهیبش گشت گردون تیره چهر



 

ó    ñ ۶٠ 

 گر نخواهی جفت من بودن به کام
 این تو و این تنگناي سخت دام

 
 آن سوان نوروز از آن آگاه شد

 کان مه نازش به کام چاه شد
 

 موییدن گرفت رخ شخود و باز
 واله سان هر سوي جوییدن گرفت

 
 تا مگر یابد ز مهتابش نشان

 نآمدش جز میغ در دیدار از آن
 

 هستی از موییدنش آگاه شد
 فراه شداینک گاه پاداَ: گفت

 
 کاي رخشان فره: زار مینالید

 گر چه میدانم سره کردي سره
 

 وارساندي آن دو دلداده بهم
 وارهاندي شان ز یاد بیش و کم

 
 ن نوبهار دلستاناین زمان آ

 هست در بند یکی دیو ژیان

 

ó    ñ ٢۵ 

 
 برکشیده سر زهر یک اي شگفت

 گردان همچو جفتیک گل خورشید
 

 راه جست و پایگاهی نغز یافت

 پوست ها یکسو گشاد و مغز یافت
 

 یلوفران در بارگاهمهتر ن

 گردان پادشاهاز برش خورشید
 

 پادشاهی چیره بر دیگر گالن
 چهر او چون چهر خورشید جهان

 
 خوش می آیی اي نوروز نیو: گفت

 اي سرا پا رسته از زنجیر دیو
 

 می برازد آن بساکت همچو ماه

 همچو نیلوفر به مرداب سیاه
 

 گر بهار ماه خود آري بدست
 ن هستماه سان گردي سپیدستا

 
 



 

ó    ñ ٢۶ 

 بستر نیلوفر چرخ برین

 می برازد بسترش ماه گزین
 

 گر بیاموزي ز ما سوداي مهر

 ماه کشتی باد و تو دریاي مهر
 

 و آنگهی گردد سراپایت سپید

  بندي بهار و ماه و شیدآینه
 

  پیروزان توییآنگهی نوروزِ

 برفرازیده سر از کیوان تویی
 

 رو که راهت بستر نیلوفر است

 ه ره خنیا گر استچنگ ناهیدت ب
 

 باز بینی افسر رنگین کمان

 از سیامک دارد اورنگ و نشان
 

 رو بپرسش از کیومرث گزین

  با آفرین يزان کی فرخنده
 

 گفت پدرودش سپس پدرود گشت

 گوییا نیلوفرستان دود گشت

 

ó    ñ ۵٩ 

 دزدیدن دشیار دیو بهار را
 

 هی زرمان رخشنده درفشوآنگ
 باز پوشید آن خجسته راه کفش

 
 کردشان پدرود و سوي پیر شد

 داستان رنگ و بوي پیر شد
 

 بود دیوي نام او دشیار شاه
 باز می بارید چون ابر گناه

 
 در دلش شور بهار افتاده بود

 دل به آب چشمه اش بنهاده بود
 

 یافت آن آرام دل را بر شخی
 وزخیتاخت بر وي همچو باد د

 
 سپس فرمود بند، برد باخویشش
 نیامد سودمند، تا ستد کامی

 
 گفتش اي جان جهان با کام خویش

 با من آمیز و بجو فرجام خویش
 



 

ó    ñ ۵٨ 

 شد دو روزي شادکامان اسپري
 شادمان نوروز بامی با پري

 
 سوي ایشان آمد از آنسوتران

 چمان بآفرین زرمان فرخنده،
 

 گفت شان خوشباش و شادي بر فزون
 نمونگشت شان آنگه به نیوي ره

 
 نیز شان زان کودك فرزان پژوه

 پیر سینا، آشیان بندان کوه
 

 داد پیغامی به شادابی باغ
 دادشان آنگه از آن دانا سراغ

 
 اینک میهمان اخگر است: گفت

 زیر پایش بستر نیلوفر است
 

ك جنگی ست آنجا برگزارجشن ر 
 زان فره افزوده بینی هر کنار

 
 
 

 

ó    ñ ٢٧ 

 

 داستان نوروز و رنگین کمان
 
ست تر از باد نوروز خدیوچ 

 همچو رستم گام بر میداشت نیو
 

 تجو را صد کمر جان بسته بودجس

 هیچ سو با چار سو پیوسته بود
 

 چارسو پیراهن رنگین کمان

 آمیز شگفتش داشت جانچنبر
 

 بانگ کرد اي آسمان رنگ رنگ
 نگرف زاد شنگ شنگچار سو شَ

 
 از کیومرث گزین خواهم نشان

 کو سیامک فر به اورنگ کیان؟
 

 از دل رنگین کمان آوا رسید

 امیدکاي بساکت آفریدار 
 

 نک کیومرث گزینت آمده
 هفت گنبد کمترینت آمده



 

ó    ñ ٢٨ 

 شد پدیدار آن کی با آفرین

 چون گل بستان فروز آذرین
 

 خنده اش بر لب چو شاخ نسترن

 دو برگ سمنپیشتاز سی و 
 

 اي نوباوه بستان فر: گفت

کرپیشبازت آمدم سوي ه 
 

یدر و بشتاب زودکر شَو ز ازي ه 

 آتشت را کم مبادا هیچ دود
 

 دمان آبسالی زان تستدو

 داستان زنده گی دیوان تست
 

 باش پدرود اي روان آبسال

 ت نمی بینم همالرو که جز فرّ
 

 رسیدن نوروز بر فراز هکر
 

 آبساالن گشت نوروز هژیر

 ش را فراافگند تیرباز پویِ
 

 

ó    ñ ۵٧ 

 پایکوبان بهر شان بزم شهی
 هیچار سو خندان گالن فرّ

 
 ز هندوانپیکی آمد، لوریی ا

 داشت از پاکوبی شیوا نشان
 

 ه شیوا نگیناینت فرّ: گفت
 برترین پاکوبی روي زمین

 
 هی استجنبش شیوا سراسر فرّ

 هستی اش هر گام که اش آید رهی است
 

 پایکوبان خواند آهنگ فره
 زنده گردانید فرهنگ فره

 
 گاه از رگوید و گاه از سام وید

 تازه تر ز خوید ساز ها می بست
 

 انی گشت برپا آنزمانبیوگ
 بهر نوروز و بهار شادمان

 
 آن دو دلداده بهم یکجا شدند
 باز هم گردیده و دریا شدند



 

ó    ñ ۵۶ 

 خ پی بوداو همان نوروز فرّ
 هم پر نیلوفري با وي بود

 
 گفت با نوروز جمشید هژیر

 کآي به نیکویی سراسر دلپذیر
 

  نیلوفري؟ يهست با تو شاخه
 خود بر خوريي گر بود زان شاخه 

 
 آري، اینت آن شاخ فره: گفت

 کز ویم افزود نیوي یکسره
 

 گفت نوروزش دو چشمت روشنا
 ناه ات نمایان گشت شید از روزک
 

 آن بهار دلفریبت این زمان
 هست با ما در میان دختکان

 
 اینت بهار: آنگاه گفت، آریا

 آنکه بودي در پی اش چون ابر زار
 

 آن دو دلداده بهم آمیختند
 آتشی از دوستی انگیختند

 

ó    ñ ٢٩ 

ر آسمانرا در نوشتهفت هاس 

 دامن سود و زیان را در نوشت
 

 دید کز آینده پار آید برون

 د ستاده بر بخاراي کنونخو
 
  می نواخت"بوي جوي مولیانش"

  می گداخت" یاد یار مهربانش"
 

 کنجکاوي می فزودش در نهاد

 همچنان آبی که آید از چکاد
 

کرکه این چه خواهد بود دیدار ه 

کر؟کی گره بگشاید از کار ه 
 

 ناگهان افتاد بر پایش پري

 در نکویی همچو ناز دلبري
 

  دید از برشپس فرا، برگرفتش

 چارسو فانوس پوشان فرش
 

 پس چکادي رو برو آمد پدید

 ه چکادي که آسمانها را کلیدنَ



 

ó    ñ ٣٠ 

 :از پرش آمد نوایی دلپذیر

 بر بساکت بوسه یی زن اي هژیر
 

 تا نگین بوسه یی بر وي نهاد

 یافت خود را ایستاده بر چکاد
 

کرو انگهی بنهاد پا سوي ه 

 نردبانش آن چکاد مهر فر
 

گردون گردان پست یافتکربا ه  

ر شتافتکّبا فر آن پر سوي ه 
 

 دید پیري از زمانه پیر تر

 بر سر سنگی نشسته همچو پر
 

 آذري تو؟ یا پري؟: گفتش، رفت

 نه که شاید برترین افسونگري
 

 بی آنکه ببیند روي او، پیر

 بنشین اي نهال جستجو: گفت
 

  من استآن پري که داشتی پرّ

  است منآسمان انگیزه فرّ

 

ó    ñ ۵۵ 

 سالها زین پیشتر در خواب دید
 کز خراسان می شود ابري پدید

 
 هرچه می بارد سراسر گوهر است
 گوهري که اش بستر نیلوفر است

 
  نیلوفري يزان میانه شاخه

  از پرياي نکوتر: گفته بودش
 

 میرسد از راه نوروزت فرا
  تا شوي فرمانرواپس بخواهش

 
 دگر بهم آیید گیتی نو شو

 راستی بر هر سویی خسرو شود
 

  هست راجهانِ ه افزایدفرّ
 کس نبیند زان سپس بنبست را

 
 این زمان اي خسرو واال تبار
 گشته از نوروز تو آگه بهار

 
 زار می گرید چو ابر و هر زمان

 !د که نوروز است آنباز می گوی



 

ó    ñ ۵۴ 

 هم به نامت اي رد با آفرین
  نوروز زمیناي زبانت فرّ

 
  نو کردیم نام این زمانروزِ
 ه گیتی ماند از ما این نشانتا ب

 
 ی کَوآنگهی نوروز با جمشیدِ

 شاد بنشستند، نوشان جام می
 

 هی سرشار بودچار سو از فرّ
 راست گیتی چون بت فرخار بود

 
 بزم جم کر کرد گوش چرخ را

 .می آمد از هر سو نوا! شاد زي
 

 آریا آن دخت جمشید گزین
 اي خدیو برترین: گفت با جم

 
 ار دلفروزهست دختی چون به

 می گذارم در کنارش شام و روز
 

 همچو مغز و پوست با هم بوده ایم
 تا به یادم هست همدم بوده ایم

 

ó    ñ ٣١ 

 آذر نیستم، نام من سیناست

 نیست افسونم به دم، نی پري ام
 

 کار من فرزان پژوهی بوده است

 دیده ام صد کهکشان پیموده است
 

 بسته ام زآنها همه در تو نگه

 زان کنونت خوانده ام این جایگه
 

 هستی ات را از گمان آورده اند

 باز در چرخشت جان افشرده اند
 

 تنداز زبانت کهکشان انگیخ

 گیختندنوآنگهی اسب زمان ا
 

 هر چه فرسایی نوآیین تر شوي

 نیلوفر شوي، در دل مرداب
 

 بر کشد خورشید گردون از تو سر

 بزم ناهید از تو یابد آب و فر
 

 هم بت پرست، هم بتگري، هم بتی

 هر آنچه هستي آمدي آیینه 



 

ó    ñ ٣٢ 

 میزداید زنگت آغوش بهار

 پس بباید جستن ات کوي نگار
 

 ی فر نیلوفر استو آنگهی هست

 ژرف گر بینی همانت دلبر است
 

 از فر جمشید آگه شو کنون

 او به اورنگ مهی بنشست نون
 

 بی گمانی هاش آونگ فر است

 زان ترا پایه از او واال تر است
 

 آن پر ما باز ده پدرود باش

 گوهر اندیشه گی را پود باش
 

 پدرود گشت، داد آن پر را بدو

ود گشتر و سینا و پر چون دکّه 
 
 

 همپرسگی نوروز با مهران دخت
 

 خویش را در بیشه یی افتاده یافت
 گونه گون اندیشه از آن کار بافت

 

ó    ñ ۵٣ 

  و نام یافته از وي آبرويفرّ
 دلبرش جم بود هر که جام یافت

 
 نامت را بگو: جم چو دیدش گفت

 هیچ گر پیکی، پیامت را بگو
 

 نوروزم، یکی آواره ام: گفت
 گم شده در هر کرانه چاره ام

 
 وآنگهش برخواند یکسر داستان
 از فر و هستی و هر چه زان نشان

 
 آفرینش کرد جمشید هژیر

  چیراي بر آن چه او بوشاسب: گفت
 

  بهار دلکش استگاهِ، این زمان
 ه وش است او فرّچارسو از فرّ

 
 افسر شاهی کنون بر سر نهم

 هفت کشور را همه زیور نهم
 

 روز ما نو است، گر زمان پیر است
 هر سو پرتو است، ز آفتاب بلخ



 

ó    ñ ۵٢ 

 با خود اندیشید نوروز گزین
 تا چه خواهد بود این دریاي کین؟

 
 دید دختی میرسد از ژرف رود
 پاي تا سر یکسره شنگرف سود

 
 منم ناهید تو: نوروزا: گفت

 دخت آبانم، زبان جستجو
 

 مستی وتندي مبین، مغزش ببین
  گوشه یی خوش برگزینبر کنارش

 
 ی زین جا گذر کَکند جمشیدِمی

 ه وش پیروز گربنگر آن فرّ
 

  زمانباز دیسیده در او فرّ
 اوست اینک بهترین رد در جهان

 
 یافت نوروز آنگهی جمشید را

 خواند زیر لب فر ناهید را
 

 هانگَـنیو وآري این جمِ:گفت
 هست بی چون برترین رد در جهان

 

ó    ñ ٣٣ 

 گاه زر میدید یکسر بیشه را

 گاه میغ اندود و گاهی مشکسا
 

 گاه آذر می نمودش گاه آب

 گاه خارستان و گاهی پر گالب
 

 کاین نیرنگ چیست؟: با خود اندیشید

 سنگ؟ چیست؟آب؟ آتش؟ میغ؟ شهر 
 

 آمدش بانگی بگوش از چار سو

 سنگ و سبوي بگذر از اندیشه 
 

 بیشه نیرنگت آمد میزبان

 از شگفتی هاش تازه دار جان
 

 من که مهران دخت، دخت آتشم

 ه وش امروي تو اي فرّي تشنه 
 

 االن تو امـــــان آبســمیزب

 یابان تو امـــآهوي چشم ب
 

 بسکه تنهایی فسردم شاخ و برگ

 شتن را یافتم در کام مرگخوی



 

ó    ñ ٣۴ 

 گر چه اینجا پادشاه بیشه ام

 چیره بینی بر همه اندیشه ام
 

 اینهمه نآید به چشمانم چو خس

 اي بهار جان مرا فریاد رس
 

 دیده ام دیدار خوبت را به خواب

 نو بهارا این زمستانرا بیاب
 

 پشت سر بنگر، منم در دست تو

 از دل و جان یکسره پا بست تو
 

 ه از مهتاب یافتبِ، شدید نوروز

 گلشنی از تازه گی سیراب یافت
 

 ابروانش خوشتر از رنگین کمان

 بازوانش آبشار آسمان
 

  نوش لبش پیمانه جوي يچشمه

 کفتر دستان شوخش النه جوي
 

 دیده گانش راز دار کهکشان

 آن دو پستانش تپش هاي زمان

 

ó    ñ ۵١ 

 بیدلی آورده اي در کار دوست
 خورده اي بس سالها تیمار دوست

 
 پوست بیرون ده که مغز روشنی

 منی چون مغز، و بنیاد منیدر 
 

 شاد سوي وخش رود آور گذار
 تا شوي سیراب همچون آبشار

 
  دلربا پدرود باشاي گزینِ

 همچو وخش نازنین فربود باش
 

 بهم رسیدن نوروز و بهار
 

 روز و شب می جست نوروز مهین
  بآفرینراه سوي وخش رودِ

 
 بر کنار وخش رودان وارسید
 دید رودي تند چون جان یزید

 
 رها همچون گناه، مست و بی پروا

 چون خسش هر سنگ می آمد به راه
 



 

ó    ñ ۵٠ 

 جهان اینت بس شگفتی در : گفت
  سود و زیان يبرتر از اندیشه

 
 پیچ نیوفر سپس دیسی دگر

 و بر انگیخت فر، وردبازهم آ
 

 بآفدم آن کودك فرزانه گشت
ی دگر ره باز زي پیمانه گشتم 
 

 کودکش گفتا که اي نوروز جم
 اي رهیده از فسون بیش و کم

 
 مخوش زمانا بار دیگر میرسی

 برابر میرسیم، از یکی بودن
 

 ادت شگفتی زین همهاز چه افت
 هم رمه، بانی تو در این رههم شُ

 
 هم تو من ها بوده یی، هم تو ام من

 کی تو تنها بوده اي؟، با تو بودم
 

 رو که با کار جم ات آمیختیم
 هم به جام جم ترا انگیختیم

 

ó    ñ ٣۵ 

 همچو خواب خوش سراپا نغز بود

 غز بوداو م، هر چه زیبا، پوست بود
 

 گفت نوروزش که اي رشک بهشت

 در شگفتم که ایزدت از چی سرشت
 

 گر چه میدانم سراپا آتشی

 برتر از هر آنچه دیدم دلکشی
 

 من نیارم بودنت جفت و همال

 من به باغ دیگري گشتم نهال
 

 جز بهار خویش کی یارم گزید

 بسته ام بر خویش و او دارد کلید
 

 بر وي آغالید مهران دژم

 ان دیگر مپو بر بیش و کمه: گفت
 

 گر پسندت نیستم، آگاه باش

 دوخته چشمان ز بیش راه باش
 

 لم زین بیشه آنسو رفتنتکی هِ

 بود خواهم سخت تر کس دشمنت



 

ó    ñ ٣۶ 

 باز گرد از راه نا فرجام خویش

 رو، نشین در سوگوار شام خویش
 

 گفت بی دلبر نیارم زیستن
 ابر باید خوش بگرید بر چمن

 
 م دلبر استجویبار، ماهیم من

 سوارم دلبر است، اسب شنگرفتم
 

گر بم بی او نشان بود نیستو 
گر بم آنگه زبان بود نیستو 

 
 نیم من دل گسل، هر چه خواهی کن

 بس کجا آید کسی با کار دل
 

 آنهمه از وي چو مهران گوش کرد
 چشمه گوگرد گشت و جوش کرد

 
 گرد باد، اینت تازیانه: گفت

  فتادمی خواهیدر گذرگاه گُ
 

 گردباش آنچنان با خویش برد
م شمردکز شتابش ترس ورزان د 

 

ó    ñ ۴٩ 

کر بر پاي دیدخویشتن را بر ه 
 پس سوي سیناي دانا بنگرید

 
 دید سینا را پذیرایش براه

 وادرخشان از نگاهش مهر و ماه
 

 شاد باش،  بامیاي نوروزِ: گفتش
 آزاد باش، شاد باش اي سرو جان

 
 می رسی از بزم خوبان سپهر

 ي با ماه و مهرسرخوشا که بوده ا
 

 کوله بار یاد توست خوشدلی ها
 فرهاد تست بیستون بی مایه با

 
 تا بدانی من کی ام؟، نیک بنگر
 گل سوسن؟ کی ام؟؟ پیچ نیلوفر

 
 در شگفت افتاد زان گفتار او

 ل باز ماند از کار اوپاي درگِ
 

 دید سینا پیچ نیلوفر شده
 سرزمین سوسنش بستر شده



 

ó    ñ ۴٨ 

 هر یکی پدرود دیگر ساختند
 انجمن را یکسره پرداختند

 
اي هوشیار: ه با نوروز گفتسد 

ر گزارکّبایدت کردن سوي ه 
 

ببینپیر سینا را ، کر شوزي ه 
 برگزین از گفته هایش انگبین

 
 همچو نیلوفر فرا گفتش بپیچ

 آهنگ رفتن را بسیچ، زود شو
 

 ت ایدر درخور استچوبدست ما 
 گر ره اژدر است، همچو موسایی تو

 
 برگرفت آن چوبدست از دست او

 شد تهی از رنگ و بند جستجو
 

 همچو آهویی سبک پا می دنید
 جلگه یی فرخنده دید، در بن ره

 
 سپرید آن سرزمین شنگ راب

 باز پیمایید بوب رنگ را

 

ó    ñ ٣٧ 

 در خمی افتاد دژمان تر ز گور
 که اش نه تا آندم بساویده ستور

 
 ناگزیر جستجو بی هوش گشت

 گوییا با رفته گان همدوش گشت
 

ر هم بدین سانش گذشتهفت هاس 
 هفت دوزخ در بن جانش گذشت

 
 از پس آن چشم بگشود و گریست

 له ها افگند بن که این کار چیست؟نا
 

 نوروز و راه خواب سیمرغ
 

 در تن نوروز می افزود تب
 شد فرو خورشید و بال انگیخت شب

 
 چار سو از روشنی بر بست لب

 همچو تخم مرغ در چنگال شب
 

 روز فگارزار می نالید نو
 م خوار؟یدکآي کدامین دست افگن



 

ó    ñ ٣٨ 

 درد دل گفتن گرفت با ستاره
  تر سفتن گرفتدیده مرواریدِ

 
 رخششی از خاوران سویش شتافت

 سینه تاریک شب را در شکافت
 

 آمد آوازي نهیب آما به گوش
 کز گالب خنده کی خیزد خروش؟

 
 بایدت خاموش گشتن همچو مرگ

 گر ترا از زنده گی بایست برگ
 
 نگر ساالر خاور آمده  وا

 اختر سدویس رهبر آمده
 

 آنگهی سدویس یل آمد فرود
 ما بر تو درودزا زگفت نورو

 
  فردست من گیر و مبر آمرغِ

 برخی ات هستی کز اویی بهره ور
 

 هر چه از مهران رسیدت آذرنگ
 هم بدان ات باز افزودند سنگ

 

ó    ñ ۴٧ 

  گلزار ما يسوسن آزاده
 لب به راز یار مابسته دارد 

 
 سرو آزاد درختستان ما

 می فرازد سر ز باغ جان ما
 

 هر چنار ما کشیده پنجه ها
 تا به چنگ آرد پر و بال رها

 
 نی ش پروایی ز دیو بومهن
 تا فرا خورشید تابیده رسن

 
 پایکوبان ماه و مهر و اختران
 گرد انگیزیده از بوب زمان

 
یو نوروز کَ، ههمچو ایشان سد 

 بان و فرا آورده خويپایکو
 

 و آنگهی رامشگر چرخ برین
 دخت بآفرین، پر فره ناهید

 
 هریکی را داد شاخی گل بدست

  رخت بربایست بست!هان: گفتشان



 

ó    ñ ۴۶ 

 از نو اش جانی دگر باید دمید
 آنچه هوشنگ گرامی آورید

 
 یاد باد آن روزگاران یاد باد

 آیین گزاران یاد بادي کامه 
 

 سور ما با یاد شان گلرنگ باد
 بیشه اش نیرنگ باد، هر که مهران

 
 نیست مان بیمی ز نیرنگ ددان
 زانکه بر ندهد سر انجام بدان

 
 نیست مان باکی ز خار اهرمن

 لیم و خوش ز ما خیزد چمنما گُ
 

 شبنم آزاده گی بر روي ماست
 نغزي دلداده گی از بوي ماست

 
 تا نماز دل به جا آورده ایم

 چون هزاران خوش نوا آورده ایم
 

  ما جنگل هنگامه هاست يسینه
 هر درختش، پر ز بار چامه هاست

 

ó    ñ ٣٩ 

 استواري پیشه کردي با نهنگ
 چشمه ها کردي فرا از آب سنگ

 
 خواب سیمرغت کنون شایست رفت
 رو از این ره چون ترا بایست رفت

 
 هست یار، گزاريخواب سیمرغ ار 

 اینت گذرگاه بهار، خوش بسیج
 

 را وانمودش آنگهی آن راه
 جاي پاي مهوش دلخواه را

 
 رامید آنسوان نوروز چیرواخِ

 دید راهی چون پرند دلپذیر
 

 وانوشت آغوش راه پرنیان
  دیو زیان يرسته از اندیشه

 
 در بن ره یافت هستی را خرم
 رسته از دلواپس افزون و کم

 
 گرفت در آغوش مهرهستی اش ب

 خورشید چهري اده اي نژّ: گفتش



 

ó    ñ ۴٠ 

 راه ابریشم خوشت آمد، بگو
 اینت آمد بهره یی از جستجو

 
 راه ابریشم سرآغاز تو شد

 بال پرواز تو شد، رهي توشه 
 

 نیست آسیبت کنون از آهمند
 تیر مهرت خست بال هر گزند

 
 آمدت گاه خرام اي فرپناه 

 روزگردان را بود سویت نگاه
 

 رم رار از جان گرد و خاك گُبست
 اینت نوا، اینت مرواي بهار

 
 چند مولی؟ خوش خرام اي کاردان

 نبل وارهانخویش را از رنگ و تُ
 

 وارسیده چرمه چرخت به کام
 ن از سوداي خامدل بر کَ، برنشین

 
 زي گرزمان شو که بینی فره را
 پادشاهی جو که گردي پادشا

 

ó    ñ ۴۵ 

 انجمن باید چنان بودن به کار
 مهرگانی را سزد آنجا گزار

 
 خوش پسند افتادشان مهمان شدن

 ایرمان خرگه خوبان شدن
 

 زي ستاره پایه شان افتاد رفت
 تفت، ایشان فرابالیدپیک با 

 
 آنجایگه خوشباش گفت، ماه شان

 کرد شان پیدا همه راز نهفت
 

 اینتان یادگاري دلستان: گفت
 برتر از پرواز خورشید جهان

 
 مهرگان جاوید گشت از جشن ما

 باز خیزد از گزارش کیمیا
 

 شاخ ما پدرام خواهد بود و تر
 می شود از وي جهانی بهره ور

 
 شنگ گزینهوش و هنگ آمد ز هو
 آید از ما برگزار بآفرین



 

ó    ñ ۴۴ 

 خیز تا جشنی به پا داریم کش
ه بیهوده بگساریم کشاند 

 
  ما هست نامش مهرگان يیشهب

ه ات امروز باشد میزبانسد 
 

 آنگهی پرداختند، شاد، هر دو
 هیچ جز روي خوشی نشناختند

 
  آفتابزاپیکی آمد سویشان 

  جام نابکآي شمایان سرخوشانِ
 

 انجمن کردند یکسر اختران
  ناهید، و مه، ساالر شانرایزن

 
 میهمان ما بوید اي دوستان

 همگناندر ستاره پایه نزد 
 

 چنگ ناهید و نواي باربد
 نیز در خوالیگري آنچه سزد

 
 بهرتان آنجا فراهم گشته است

 ست؟از چی نش! هین شتابید اي مهان

 

ó    ñ ۴١ 

  کامت واسپارد چرخ رانگِخِ
 د چیرگاه برخ رادرنورد

 
 هی اي مرغ کامگفت نوروزش خَ

 بسته ام امروز با نامت لگام
 

 آنچنان که در منی، پدرود باش
 خرمن مرواي مهر اندود باش

 
 رسیدن نوروز به بیشه مهرگان

 
خود کامه گی را بر نشستي رمه چ 

 بود در چشمش یکی باال و پست
 

 گوییا اردایویرافی دگر
 ه وربود گشته از اهویی بهر

 
 دید پیدا گلخن اهریمنان

 کز اکومن داشت صد ها داستان
 

 و آن دگر پیدا بهشت آبسال
 سرزمین نغز بار بی همال

 



 

ó    ñ ۴٢ 

 در نوشت آن مینوان هست را
 وآنگهش بنمود راغانی فرا

 
 بیشه یی زیبا تر از خواب پري

 هر بهارش آبروي کشوري
 

 کودکی آمد پدیدارش به راه
 با نگاهی تیرباران بر گناه

 
 کودکی با گامهاي آسمان

 هر شلنگش شاهراه کهکشان
 

  لبخنده اش جام جهان يشیشه
  و اورنگ کیانداستان فرّ

 
 ش سیمرغ مهرپرّ، کودکی نه

 رازدار ناکرانمند سپهر
 

 آمد و آسود در پهلوي وي
 آفرینی خواند بر ابروي وي

 
 اي ابروي تو کاخ امید: گفت

 صد گشایش را نویددر کمانت 

 

ó    ñ ۴٣ 

 خوش خرامان سوي خواهش میروي
 می شوي سوي بستان نوازش

 
  شوراي تاكِ، اي گشن بار امید

  شوراي سوار آفتاب خاكِ
 

 برخور از بار تپشزار امید 
 اي نگاهت چشمراهان را نوید

 
 اي چراغ چشمهایت چین رنگ

 ش پر چین و ژنگگشته ارژنگ از فراَ
 

 گزارزان اي فر: گفت نوروزش که
 هر چه دانایی به چشمانت شکار

 
 کودکی اما به دانش طالسی

ي از وي بسیر میوه تراِنه که پ 
 

 میشود گویی به ما بر نام خویش
 اسب جان ما بسازي رام خویش

 
  فرخنده خواند يهسد، مفرّ: گفت
م مهرم گل دانش فشانداز د 


