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 نخستی   کتاب روی جلد چاپ  

 

 

 



 

 این مجموع   ۀ ردبار 

سروده ( ۱۳۷۸ن )  ات زمستا (  ۱۳۷۲این دفتر را از میان شعراهیی ربگزیدم که از بهار )      اهیغزل
سپردهء اسلوب )نیما( رد سالیان غربت هب دامن غزل دل    این          که از چه روی  ام و پیدا نیست  

؟     تبعید را رد اقلب این گوهر ربین شعر افرسی ردی ریخته است      اهیدلیو تنگ      آویخته است
 !بگذریم

رد غربت اپ  هن  همان  که  را  سرایش  جای  شعراهیم،  استی  غرب  زمان      سرای  هم  وهن  نوشتم 
 بوده است ضبط کردم.      اهی خاطر من ین من و فصل دغدهغاهی آشوب سرزم سرایش را که سال 
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 سنگواره  ابر 

 دم یهرگزت دوباره ند ی   سنگ غروب رسی   زان

 دمیستاره ند   ک یشکل  ، رنگ يك مشبك آی  

 دم ینشن  یگنبد  مست کبوتر، شب ز  یبغبغو 

 دم یبرلب مناره ند کاس    آی   یهاخنده

 قرص ماه نبودش ک یاگر بود ل هت  ت آسمان

 دم ی ماهواره ندت  غ وانیبررس ا  بام و  یرو 

 قلم شکسته به غربت   كیرکابم،   و  نیز  و  برگ و  ساز 

 دم یسواره ند چگهیه ،یاسب مراد بر   را  شیخو 

 ارا یگنه ببخش د  نیا  ،ت  دلگ مسافر  برمن

 دم یچاره ند  ز یاز کنار زخم تو آنروز جز گر 

 میبسته گلو  هی بارش اشکم، بغض گر  لیس ز  پر 

 دمیدر همه عمرم ابر سنگواره ند  شی همچو خو 
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 اد ی

 ادهایهجوم    من و  شود یمکه   شب

 نوحه تا اذان بامدادها   اشك و 

 کشد یم غصه  مرا ز  شود یمکه   شب

 چکادها  آن عقاب زخم اد ی

 که سوخت  ی  عاشقانه انیآش اد ی

 ب جنگ رسخ اعتقادهایدر له

 که رسنگون شدند  رستم  لیخ اد ی

 گنه به چاه خدعه، چغادها  ی  

 هاست   خوشه  سوانی عطر گ اد ی

 مهربان بادها یهاشانه یرو 

 دگر دهد نم باغ تان که گل   فیح

 خوردگان اعتمادها ب یفر  یا
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 شهادت  یبهاخون

 ده نقاب افگندیرخ سپ  بر  شب

 شد دربند  و  نت   گشت ب  د یخورش

 دینگاه شفق ام  در  پژمرد 

 برلبان سحر لبخند د یخشک

 جنگل تکاور بالنده  آن

 مانند  ک یست شده  رسا رانیو 

 کاجش   اندام پاره پاره، هر 

 رس هر دربند بر ست افتاده

 قطعه قطعهء هر تاکش  یبازو 

 رس هر آوند  ست بر خته یآو 

 دارست یکه آن خميده سپ   ی  گو

 فرزند مردهء ی   ی شو  یبانو 

م ن اهیس زاغ  داردم رس 

 پازند   باف هم خواند چو زند 

 د یچمن گرد   و یخد  آمد و  باد 

 پر ترفند  و  لهیح ز  انبانش پر 

 شبو را   شقايق و  و  لوفر ین

 چشم باغ به خاک افگند شی در پ
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 زا  ی   چرک  وحش   اهیس ابر 

 آگند دامان ست   دشت و دمن 

 چرکاب  جان باغچه با  آلود 

 چمن باگند  سوانی اندود گ

 دیتبع  کن پرندهء در   پرواز 

 چند   کف شب تا   فرمان باغ در 

 شهادت را  یهاخونب  مگذار 

 فردا به نزد داور ورجاوند
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 خط فاصله 

 حوصله گم شد   یهااز کف شان سکه 

 در سفر کعبه راه قافله گم شد 

 صف دزدان  از  صف داروغگان و  از 

 
 

 به نام فاصله گم شد خط بزرگ

 انبوه معضالت فزون گشت  آنقدر 

 کز اثرش اصل اصل معضله گم شد

 رفتند   مسألهفصل  حل و  یپـ  قوم

 گم شد  مسألهنفس   فتنه به پاگشت و 

   باد جنوی   و  د یوز  بادشمال

 سلسله گم شد  جنگل مارا تبار و 

 رنگند  فوج دوستان دو  چارطرف

 گم شد  دلهک ی ار یاز همه جا تخم  

 کف ما رفت   از  از کنار و  ار ید و  ار ی

 بانگ بلبله گم شد   نا و یقلقل م

 ما به باد فنا رفت  لیتحص حاصل

 دانش و فرهنگ و علم حاصله گم شد

 باغچه آرد   صباگر خت  ز  باد 

 مراسله گم شد   قاصد و  و  بر نامه
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 در سفر به رسآمد   هیگرانما  عمر 

 ام به مزبله گم شد  کدانهی گوهر 
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 سحر یبو 

 ها  جوهر، خامه  رنگ و  یشد که جا یروزگار 

 هاخودکامه  ی  خون به لب دارند از رسوا

 ها ست در قاموس ده یواژه پوش یهاشهیر 

 ها نامهست دری  من فرو مرده  یهاناله

 آشوب شوم   نیدر ا ای  ینم   یدرد ی   جان

 ها هنگامه  نیدر   ن  یبنم اشک چشم ی  

 ها  نغمهگشته بر لب،   یسوگوار  یهانوحه 

 هابرتن، جامه  دهیعزا گرد  یهاهنت  پ

 سحر   ینگاه شب بو  نها ېز  د ت   خم ن بر 

 هااند عمامه دهیرا پوش د یخورش کر یپ

 غزل از من مخواه   شعر و   و  ی  دایش نیبعداز 

 هاچامه گر ی ن اند دو خقصهء خون وشن  

 به غارت برده اند   وانی د شهر عشق را  هفت

 هااز شهنامه د یرستم و سهراب را آر 
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 آخر  ۀپرد

 من   ۀ درچکام دهیچیتو پ  اد یبس که   ز 

 من  مۀچا شده ز  پر ها  خاطره اضیب

   غمی    ار ید  ی تو نهفته است ا سحر در  چه

 من  ۀبه نوك خام  د ینا  تو   نام ت  که غ

 گشته است دفتر من    رسخ تو پر  اشك ز 

 من هءخون زخم تو آغشته است نام  ز 

 درد    ۀبخوان تران  کالمم  سطرسطر  ز 

 من ۀرسد مقام ی اگر به دست تو روز 

 روز، غصهء هجران توست قصهء من   به

 من  ءال وصال تو خوابجامهیخ ؛ه شبب

 ها  ی  جدا ء هیودرد که مرث غ یــــدر 

 من  ءکالم پردهء آخرشد از درامه
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 ی   خون ءخند 

   رسه شد« کار گرویه  زده شد  کاروای  »

 ميرسه شد  و  منه یم یخلق رسگشته سو 

   میتلخ هجوم تت  آورد نس  خت  

 زنجره شد ء ولوله از  ناگهان باغ پر 

   د ی نارون ست   مروت خشک شاخهء

 تخطئه شد، شعر عجب مسخره شد  عاشقر 

   د یچو پرستو کوچ ی   خون با پر  صبحدم

 کنگره شد  به رس  ایه یشامگه زاغ س

 را به شبستان گل افروخت  آتش  

 صحن چمن مجمره شد و تن گل عود شد  کش

 کس    ءه یدگرسا  د یپس پرده نجنب  در 

 دهن پنجره شد  ی   خندهء خون  از  پر  ا ت

 ( یگشت چنان محبس )ناو  گل  ینا جا  همه

 حنجره شد  ءهیبرج س ناله زندای  

 که مرغان چمن برگردند    د یآر  خت  

 باکره شد  گل ار   باغ آبسیر  اگر گشت و 

 

 
 مرصع نخستی   را از لبین  شاعر وام گرفته ام 
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 اندوه  ثروت

 هم  انیآشگنگ خستهء ی    جو ف ما 

 م یبشکوه بود ءلهقعقاب  لیخ

 دور   شهءی درخت بچون تک   ی   مب  ما  بر 

 می هم جنگل انبوه بود يك روز ما 

  میگر بانس   ما   میلرز یم امروز 

 م یکاج رسکش نستوه بود  روز ید

 را   ما  اد یکس فر   د یما نشن   گوش  جز 

 م یکوه بود   یانزوا در  ی  نعره  ما 

  ستی گیهر پدر فرزند اورا مرده ر  از 

 م یما وارثان ثروت اندوه بود 
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 در راه   ی  کاوه 

 
 

  دانمیمچه کوتاهست   نجا یا  زندگ

 دانم یم قامتش چون قامت آهست 

   فهمماست یم قدر سخت ی   نجا یا رستم

 دانمیم کمتر از کاهست   نجا یکوه ا 

 عزادار است  ن  یبیم  نهیتهم کجا   هر 

 دانم یمچاهست   ءطعمه نجا یا نت   ب

   نجا یا الله گون عاشقر  میحر  از 

 دانم یمراهست  قدمک یشهادت  تا 

ز و  عاشق    می  ا یو هر  و  ت  پام الت 

 دانم یمعشق آگاهست  نیدشمن از ا

  دوس   مار بر  اهیضحاک س گرچه

 دانمیمجاهست   حشمت و  یهوا در 

   یرسخ آزاد یهاشهی ب از  ی  کاوه

 دانم یم ت در راهست س راه ك در یل
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 خسته  یهاقاب 

 ها  چون لبخند رسد مرگ در رسداب روز 

 هاپژمرده در مرداب لوفر یشب چنان ن

 ها در گلدسته دهیچی ست   مؤمنان پ آه

 هامحراب در  دهیخون رسخ عاشقان پاش

 صدا   شعر و  کر یپ  ی   نطع خون  فراز  بر 

ابچنگ  ی   ب رس  طناب دار  بر   هاها، مرص 

   یگر ی د ار یشهر  نجا یهردم ا  د یآ بسکه

 هاقاب گر ید رند یتصو  ضیخسته از تعو 
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 ابهام  یهاقله

  عطرناك پدرایم ،یست    و  شگوفه هر 

 چون درخت بادایم  نیفرورد ی سکو  بر 

 ، دستباف آن باال  یز یقناو  الق

 ایمیشعر طبع خ  ،ینقش كلك بهزاد

   یز یر رسب داغ یم انیرس   رگ و  شط در 

 مثل آتش جایم  ،یمثل آب انگور 

   ناتور یمثل حجم م  ق،یمثل خط نستعل

 هایم ی مثل عمق ا  ب، یتذه مثل معن  

   ،ن  یآذ  و ت  را  خانه
 
   ن  ی نگ زر مثل ت

 ایمیا ادگار ی ،ن  ی ر یاز قرون د

  دمی دارمت اما معنيت نفهم دوست

 هایمبا یهازن، قله  یهايدلب شعر 
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 رسخ  قیحر 

  ستمیچه تنها گر و غم ت باغ در  یا

 ستمیگر   ا یدر  تو چو  ی کوهم، ز دور 

 رسخ   ق یگرفت دامن جانت حر   آنجا 

 ستمیگر   نجا یچون ابر نوبهار من ا 

  دمتیند خونیشبان شب  در  هرچند 

 ستمیدرخت تو اما گر  هر   اد ی ر ب

 شب  باد  د یتو تاز   میکه در حر   وقنر 

 ستمیگر ها  گل   برغارت بکارت

 تان  قحط بهار و  سوگ خشکسال در 

 ستمی درخت چه تنها گر  ی باغ، ا یا
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 مسافر   انیقنار 

 من روکن   ءخانه  یچراغ صدا بردار، به سو  شن  

اب عاطفه ام رسکش، ترنج شعر مرا برکن   رس 

   ند یارایب  یرا به رنگ و بو  قیام که شقا دهیند

 ت  نه بر 
 

 کن   وسمه بر ابرو   چینه ه  ،مشك لبت رنک

 خون خنده لبالب ساز  را ز  خال  ء خانه خمود 

 کن   سو ی از طراوت گ سکوت بستر رسدم را پر 

 به کاج شانه خود بنشان   کشبی دو دست ملتمسم 

 کنو  بشب شهءی ب میقمسافر را م انیقنار 

 دست افشان  تو  کوب و   یسماع نگاه من تو پا هر  به

 هوهو کن  و  یهجانم دوباره یه  ءدرون خانقه

   ز یرا به بام ظلمت من آو  تیچراغ صدا شن  

 کن  سوسو  و  و ش  ی  ستاره  دار یدر آسمان شب د

 کردم  و  خ  اد تو ی دروغ که من آسان به ترك و مگ

 کن و  من خ یه دور ب مگو  باش،  با یشک شهی مگو هم

   تیلبها یپرستو   النه اگر دارد شن   یهوا

 کن  پرستو  انیآشو لبانم را، د یهاالنه و ت
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 خاموش  ياد آی   به

   نیتر دهم از رنج آشکاره شکوه رس  چه

 نیتر شماره ی   هایغم و  ن  ـــیغر  نیاز 

   أسیام به گذرگاه باد هرزهء  نشسته

 نیتر سنگواره  دلتنگ و  لب و  سکوت بر 

   داستیها پکرانه  شب تا  زورق و  شکسته

 ن یتر بادبان پاره   من همه بر  د یام

  ستی چ  ندای   گانگانیب انهء یتو آش

 نیتر کناره ی   كی جهنده قلزم تار 

  د ت   خنم  ی  گلدسته  عشق ز  اذان

 نی تر منارهشهر ی    نیدلم گرفته در 

 چکاد درخت؟   بر   د یخورش ء خنده کجاست

 نیتر خاموش پرستاره  یل یکجاست ن

  ستی ن  یچکاچاك شهسوار  یصدا چرا 

 نیتر سفر سواره  نیمان ز  که شب رهاند 
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 ی   خون منقار 

   ی   سوز برف سنگ  ما زمستانست و  فصل چار 

 ی   ما زلف مشک ءبرشانه  ختهیشب فروآو 

 ها را چه آشفتند آسان  ست   عاشقر  خواب

 ! نیرسخ هورا ، مرده باد آن زنده باد ا  یهانعره 

 را که بنمودند مارا   یرسخ و ست    یهاباغ 

 نیباغ باد نفر   باغ توفان شقاوت بود و 

 هول   ءرا فرو کردند در رسدابه  شاد کایم

ز   نطع و  عشق را بردند در مهمای    ن یتت 

 ر  وج پاسبان پ  ف ز  انو ی مهوشان، ا لیخ یجا

 ی   صفه باخمپاره رنگ  یقنار  گلدان و   یجا

 لب    جنگ بر  یهاارجوزه  ، یشعر مولو  یجا

 ن یخانه باشبنامه آذ  ،جالل میتقو  یجا

 دست استجابت   دهیحصار آسمان خشک در 

 ی   مرغ آم  یگلو   دهیطناب دار پوس بر 

 سپهداران جنگل  یعاشق، ا دارانیسپ  یا

 ی   با منقار خون  وانهیام د  ده یمن تت  را د
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 باران آی   اذان

 اران؟ یرا  ش یخو  د یشه یهاگل  د ینی بنم 

داران از  د یت  باغ را گ  د یکل  چنگ تت 

   افتد برخاك یم که هردم قامنر   یتند  نیا به

 داران یمبادا برفتد از باغ تان نسل سپ 

 حجب ست   کاجستان ز  زد یر هول یم  سکوت

 ارانت   رسخ ن یناز  د ت   خنوحه یم  یصدا

   گردند مرده گرد مرقدش از دور یم یبهار 

 ل زوارانیخ  نیصبحدم ا میرسوالن نس 

د یم  را ها گل  قصاص خون نجا ی ا کش    گت 

 اران؟ یکجا رفتند ع  ارانی  یا د یداننم 

 دینی ب  شن   درخواب زمستای   شهی ب  نیا مگر 

 ناجوها، اذان آی   نماز 
 باران  ست  
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 وند یپ

 بندمان   اگر بند از  د یبت  

 وندمان یاز آن باغ پ نخشکد 

   گرانیروزن دزندان ی   به

 دربندمان د ی گندفشما خود  

 غرب   ی   آباد غمگغربت نیا در 

 مان  ست کس رنگ لبخند ده یند

 دگرعشق دامان دل   د ت  نگ

 نسازد دگر شعر خرسند مان 

 به تاراج رفت  ها گل   ناموس چو 

 گلو قندمان  زهر شد در  ک ی

 هنوز   قیخون شقا دهینخشك

 ند مان وگس دار یبه مرگ سپ 

   میبده  تا سحر نوحه رس  شب

 خداوندمان جزاتان دهد تا 

   میدهیم  خداوند ما  ار  نداد 

 فرزندمان م یدو نب  ما  گر و  
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 بلند سفر  پل

 سحر شکسته  شب درخت نور  باد وحش   ءشهی ت به

 رسخ تت  شکسته ی   بلوغ ست   صنوبر باغ به ک 

 گلو گرفته    رهء نفس در  ی   رسب  یرسمه سار هوا به

 شکسته  رس  را پا و  می نس  ی   به خنجر خشم درد چرک 

  تیاران از آن وال یمروت، گذشته  ی   ت   چنگ کدام

 شکسته  در  بام و  که روزن و   ان و یا و  یکو   و  وار ی که سقف و د

 سحرگاه غرقه در خون   نیرا، از  مدار چشم آذان خدا 

 
 

  دران بوم و برشکسته  بش که تاج رسخ خروس جنک

 ساحل غم کشم تنم را دوباره آنسو   یسو  نیاز  چسان

 زدن ندارم، پل بلند سفر شکسته  ا یدل به در 

 گشودن    نیگشوده باشد، بگو چه حاصل از   قفس گر  در 

 گرفته آتش، مرا دگر بال و پر شکسته  رس  کیکه باغ  
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 آوار  خرمن

 تراشعلهء رگبار گرفته   آغوش

 گرفته   دار ینعش سپ   تابوت گل و 

  ینه گردسوار   بانگ درامانده و  نه

دار گرفته   تا   گردنه را فوج تت 

   قیبس که تن پاك شقا از  شده پرپر 

 گرفته  وار یرس د  خون از لب جو تا 

   چراغ    د یمرگ نتاب ءجز صاعقه

 شب رس آزار گرفته  هءیابر س

   د یبفرست  ایمیآواره پ لشکر  بر 

 كان مزرعه را خرمن آوار گرفته

 *** 

اود غزل از   تر   طبع ملولم نتر

 زنگار گرفته نهیآ  نیکه ا  ستیر ید

 

 

 

 

 

 



 لطیف ناظم   از باغ تا غزل 

 ______________________________________________ 

23 
 

 عاشقانه  غم

د یم  دل تنگم بهانه نیا شبانه   گت 

دیم  را شبانه کش  یهابهانه  گت 

 گوشهء دامان خاطرات مرا    شبانه

د یم ندانم از چه غم عاشقانه  گت 

 مرا    اد ینام تونازم که قلب   خدنگ

دیم نشانهکجا که بخواهد    هر  ز   گت 

 ام امشب که دست مطرودم   دهیخواب د  به

دیم  انهیدوباره حلقهء آن آش  گت 

فر   آی   کجاست  من   آن آسمان رس 

دیم  آستانه نیدلم به غربت ا  گت 

 بار اگر بشکنند بال و پرش   هزار 

دیم  انهیپرنده باز رهء آش  گت 
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 رصایح  لحن با 

   د ی رس آادیکه فر   د یچشم براه گر 

 دیکه کس آ   دمیبن بست ند   ءکوچهاز  

   اد یص  ءصاعقه برخانه یبزن ا  آتش

 د یس آفق در از قچ  یقنار  اد یفر 

   خیــــکور و کر تار   قاض   ی بکن ا یکار 

 دیك عسس آ ی  دار رس  رس هر  تا بر 

 افتد   باغ بر  تبار تت  از  اد یبن 

 دیان فوج کبوتر به چمن باز پس آو 

 وش بخوانند  و باران همه چا ء لهجه با 

 دی جرس آ یاز قافلهء عشق صدا

 همه آواز بخوانند    رصاح نحل  با 

 د یو عشق و هوس آ  رسمسنر  و  نوس  یم

 شعرم    یبانو   ك عمر شن  یاز پس   باز 

 دی ك نفس آیمن   ی  خلوت تنها در 
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 عشق سپاه

ند یممن چون بهار  ءقببله  همه    مت 

ندیم وار دار یسپ  ستادهیکه ا  مت 

 مسعود سعد سلمانند   هءت  ت ز  مگر 

 ندمت  باربار یم که زنده اند ول

 ابن ملجم شب   غیکشد ت  امیاز ن چو 

ندیم سپاه عشق به محراب دار   مت 

 باد   وحش   یهاهت   به رسن قند و یاقش

 ندمت  چه عاشقانه به هر رهگذار یم 

   یسفر  ی   خواب رسخ مقدس چه نازن  چه

 ندت  میمچه رسبلند چه پر افتخار 

 مر ع کاغر   ستیگر   د یایگروه ب  بران

 ندت  میم  ار یار و دیبه حرست    چو ما 
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 سب   چمن  خون

 دامن توست   ی بو  ، یهرکجا که روم بو  به

 کردن توست   هیبغض گر  از  پر  یصدا صدا،

   ی   باغ سوگوار غم  یآتشت زده ا که

 خرمن توست یهاخوشه   از  که چنگ باد پر 

 تر   ءنه عطر ساقه  قیمست شقا ی بو  نه

 سوسن توست   یلبخندها نه يك نشانه ز 

  د یسپ  یهاپرند شکوفه  یچرا به جا

 تن توست؟ بهار بر  در   هن  ت  دود پ ز 

  یدار  گرانی د چشم مروت ز  چگونه

 که در کنار تو پروردهء تو دشمن توست 

 شب    پهره دار وحش   ی تو ا اد ی ز  مت  

 چمن تا ابد به گردن توست که خون ست    
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 دور ۀستار 

   ینور  از حوال  نهیی آ  اهال از و ت

 یغرور  یهاه یقر  ز  شگفیر   یهاغبا  ز 

   یدودمان بهار  ترنم، ز  از تبار  تو 

 ی شعور  شهر شعر و  ز  ،عشقر  لهءی تو از قب

   ی عطرگندم ترد چمن گل نارنج و  چمن

 ی صبح بلور  یهاسبدسبد سحر از شانه 

 از کتاب مقدس  ستیعطر بلوغ نام تو 

 ی ر بو ز  یهامان، رسوده یسل یهاده یقص

   حرف    در تمام واژه و  شعر را سبن   تو 

 یبحور  در تمام وزن و  تو عشق را غزل

   ت   پره ءجامه  ر یخواهش تن درحر  ی   طن

 ی سکوت سنگ صبور  در  شکوه شکوهء ی  

   یادیقامت  شهی موج در شط ذهنم هم چو 

 ی خط عبور  شهی چو باده در رگ جانم هم

  یست     ءتو آن جوانه م ت  آن تناور پ من

 ی دور  ءآن ستاره  تو  رمید دنیمن آن رس
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 ارتجال  ۀخند

   حوال نیا تنهاست يك مرد در  نهیی آ دشت در 

 اهال نی کس را دگر ز   دم،یند و ا تنهاتر از 

 باد   هءت   بشکسته با ن دش،یرسو ام نهیست   

 "بادشمال"  روزهید  ،"بادجنوی  "امروز 

 مرد؟   نیچه را ماند ا  دای   چهیچشم در  شی پ در 

 قاب خال   كی ذهن  در  ی دیناام كی  ر یتصو 

   میبا خاطرات قد  د ت   ستیم تاشامگه

 خاموش قال  یگلها  شمارد تاصبحدم یم

   زد ت  ن یاما، باعيش عمر  میگو پرده یم  ی  

 يك روز اندوه غربت، يك لحظه آشفته حال 

  ی  طال یآن زمانه، آن روزها  ت  به خ ادشی

 آن کوچه باغ گل رسخ، آن مرتع ست   شال 

   آسمان زبرجد، آن خلوت ماهتای   آن

 سفال یهاآن کاسه ،رصاح یهاآن رسته   و 

 حافظ   و  امیخ وانیطاق خانه، د  شیآرا

 جالل   یهامیتقو   وار،یگوش د   ءزهیآو 

 چه دارم   نگفنر  نجا یا  ،یدیچه د  نگفنر   نجا یا

 ال یخ یهانده یآلود، آغم یهاگذشتهب
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 از دود و آهن   ی قرص  در  ،گنایهی   زندای  

 احتمال ت یآرامش خنده آور، امن

   گاهگایه  خندم ار میغربت،  ی   زخم خون با 

 خندهء ارتجال نیبرمن ببخشا زمانه ا 

   تبایه  یهاوزن عشقم دروازه  شعر ی   من

 جان مثال  جسم و  رنجم در   درد و  من روح پر 

   د یتبع نهیی دشت آ مطرود، در  شی خانهء خو  از 

 اهال  نیکس را دگر ز   دم،یند خود  از  تر ی   غمگ
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   بهاران چوب

 بخت مان  د یکه خورش  میستاره ا  ما ی  

 سحرگه غروب کرد  ش یاز طلوع خو  شی پ

 عشق  دبار و ر  چو بر   د یز و غم  فانو ت

 فت و روب کرد ساحل لب ر   لبخند را ز 

 دار  ت بود و و تاب و باغ جشن تخته  در 

 امسال هم بهار، بهاران چرب کرد

 را  "بادشمال"  بازمانده ز  یهاگل

 کرد  "باد جنوب" پامال سم وحش  

   یلگ اوش  یگاه سبه قتل  هرگز 
 
 رست ن

 ره رسوب کرد  خونش اگر چه بررس هر 

 ! زد پرنده که نابود باد باد  اد یفر 

 خوب کرد د و یدارها نهراسهره پاز 
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 دعا  سب    یهاپشتاره 

گ  سوخته را باد برده است  یهاگلت 

 برده است الد یتابوت الله را شب م

 بارمان   برگ و  ی    دهءیخزان رس باغ

 برده است  اد ینام بهار را دگر از 

  یرسبلند یی   آ
 

   کش  و آزادگ

 شمشاد برده است از خاطر صنوبر و 

 خشم  یهاه ت   گاهواره به رسن  غوشآ ز 

 نوزاد برده است ءلبخند عاشقانه

 ست   دعا را اگر چه باد   یهاپشتاره

 برده است  اد یخستهء فر  یهابرشانه 

 هم در آسمان  دگر چه سود خدا  اما 

 برده است   اد یهاست که از ما را چه سال 
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 تنها 

   ی  سوارهء تنها ستمی من ک

 ی  تنها ء ستاره  شبگرد ی  

وگ  ءشهی بدوردست  در     متر

 ی  تنها ء مناره ی  دره در 

   موهویمء گرد کره   گرد   بر 

 ی  تنها ء رسگشته ماهواره

   آی   ی    ءبرکه همداستان

 ی  تنها  ءکناره  ،تك ساحیل

وگ  ءقاب خانه کهنه  در     متر

 ی  پاره پارهء تنها ر یتصو 

  مغضوی   نت   هسار باچ در 

 ی  دردشت، سنگ خارهء تنها

   یفرسده خاطر رنجور  ت  پ

ابخواره، تنهامست   ی  رس 

   بهتای   ء خورده  ت  ت  مظلوم

 ی  ء تنهاه معصوم آشکار 

  ی  کسان گو  انیم در  شهر، در 

 ی  تنها  ءارهغم مرتاض در 
 چو من تاريــــخ   ده یند ی  جنگنده 
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 ی  تنها شمارهء وج ی  ف با 

 نقاب  و  انهیبه خواهران دربندم محکومان تاز 

 ن یتر وار ی به د پشت

   نیدارتر یخر  یو کبر هر   ترا  یا

اوارتر  ستی ن  عشق را جز تو کش  ن یرس 

 تو بگرفته شکوه   ت   نام دل انگ   از  واژه

 ن یتو پربار تر   ز یدالو  اد یشعر از 

 غمی     تو خاموش و   اد ی  ءزمزمه ی   کوچه 

 نی تو نگونسار تر  جلوهء قد  باغ ی  

 رقص رسانگشت تو افتاده خموش   ی   ساز 

 نیگشته دالزارتر   تو، صدا  یصدا ی  

 چشم براهند ترا   ی  مدرسه  هر  رس 

 نی غمخوارتر  تو ت  کودکان را نبود غ

 مذکر( سازند    خیــــخواهند که )تار   و ت ی   

 ن یهء تاتار تر ت  تبار تت  وت نیا

ان و  یعقابان چکاد از   ترا   ستی رس 

 نیقفس خانه گرفتارتر  در  ی   چن نیا

 سکوت    یرس زانو   بر رس  بر گونه و  اشك

 ن یتر  وار یپشت به د  ،ی   چن ستی مصلحت ن
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  یآ  ونت  ه بیس پس ابر  ز  ،ی  ماهرو

 ؟نیارتر ی ن، یبتر و مرد را جز تو کجا، خ

 آزار تو افتاده چه باك   یپـگر   ناخدا 

 نی نگهدارتر   اد بخدا  ست؟ی ناخداک
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 جنگ   ۀقبيل

   میکن  هیگر   د یناام  باغ بيا  اد یبه 

 م یکن  ه یگر   د ینعش درخت شه یبه رو 

 به انهدام سحر   قیسوگ رسخ شقا به

 میکن  هیگر   د یهر شنبل  ءنهی به زخم س

 رفتند   دها یب خونیبادها به شب  چو 

 م یکن  هیگر   د ی لرزان ب  ءادشانهیبه 

 حال باغ که منظومهء بهار نخواند   به

ه که باران ند یبرا  میکن   هیگر   د یست  

  هر  به
 

 تان   ءتلخ جاودانه شکستک

 م یکن  هیگر   د یسپ  ی   کبوتران غم

 باغچه را دشت کربال کردند    دوباره

 م یکن  هیگر   د یز یدست گروه  ز  ا یب

 جنگ  ءلهی ما خنده را قب اند ز  ربوده 

 م یکن  ه یگر   د یکه در محرم و نوروز و ع
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 توبه  اهنب  پ

 باده که راز دل آشکاره کنم   ار یب

 توبه پاره پاره کنم   هنت  دوباره پ

 مست سبحه بردارم   رسکشم و  الهیپ

 رنج سفر شماره کنم  و  ن  ــــ یغم غر 

 خاموش   یلن  و  د یخورش ء خنده اد ی به

 پرستاره کنم یایاشك چو در  ز  ی   زم

   اگر ندهد رخصت قدح نوس   بیطب

 را چگونه چاره کنم بگو که تنگدل 

 دید  توانمنم   میدرست بگو  سخن»

 « من نظاره کنم و  فانیخورند حر  که یم  

 رفیر  عجب فروماندم   ماندن و  انیم

 کجاست مصحف دستت که استخاره کنم 

 

 

 

 

 

 
  شده است  ی   بيت از حافظ تضم این 
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 رسخ  ۀنعر 

 سنگ   یا یخاموش خسته ا  تنبل و  صبور و 

 سنگ  یا ،یقفس مشت بسته ا در  شهی هم

 گلو خشکد    نعرهء رسخ تو در  مباد 

 سنگ  یا ،ینعره زدن دست شسته ا چرا ز 

 تو خاموش است؟   بساط رجز خوای   چرا 

 سنگ؟ یا  ،یگسسته اچنگ فالخن   چرا ز 

 شب   دشنه و  شهر پر از دشمن است و  تمام

 سنگ یا  ،یدامن نشسته ا رهء ی جز  تو در 

 شده است   گونت  ق لیاباب لیخ ز  فضا 

 سنگ  یا ،یهم پر پرواز بسته ا هنوز 

  ی مرد ر ابشکن  لیابق  رس  برو   برو 

 سنگ یا  ،یما را شکسته ا ءچهیچرا در 
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 باغ  رس دورایه

 باغ   که باد برامد رس دورایه  شن  

 باغ  گنایهی چرا نسوخت دل کس به ب

 شب شهادت کاج  قطره اشک  ختینر 

 باغ  پنایهی    بهر  کش  هینکرد گر 

 دادند    ها که رس دار یسپ  دهیرسکش  چه

 باغ  شامگایه خونیشب  یهابه لحظه 

 نه پاسبان ست   بهار  افرس گل و  نه

 باغ  دد افتاده پادشایه و  و یبه دست د 

 نشد گلگون   چرا  ق یرسخ شقا اشك ز 

 باغ  کایه  یهابه روز فاجعه رخساره 

 سوخته نم  آرد ن پر  ی بو  غت   به

 باغ  پگایه  ء از جلگه زدهخ ی میس

 ل النه نهادن، نه قدرت پرواز یم نه

 باغ   دورایه نشسته کبوتر رس  ی   غم
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 حافظ  با 

 حافظ   دانینگاهت شعر جاو  هر  یا

 مهمان حافظچشم تو در بزم غزل 

   دا یهر سوره، جان تو پ تیآ در 

 حافظ   وانید ی  صدواژهء جادو

  تی لبخندها ء خفته در منظومه یا

 حافظ  وانیهمه د یهاالغزلتی ب

 دگر  وانیصد د و نام ت  با  ساختیم

 فتنه در دوران حافظ ی اگر ا یبود

 تو نازم که در آن  ی کو یطلعت ن من

 هم آن حافظ انیم و  ی جمعست هم مو 

 ام من؟  گ   شکن دای   مانیپ ناباور 

 حافظ  مانیپام و هم یخ باور هم

 گل ما را رسشتند    ی  ازل گو روز 

 عرفان حافظ از  و  ایمیخ ر فاز ک

 من نظر کن   ام بر  نه یک  ی   ءنهیی آ

 جان حافظ بخشمت سوگند من بر یم

 

 

 



 لطیف ناظم   از باغ تا غزل 

 ______________________________________________ 

40 
 

 یاگر به خانهء من آمد

   «فروغ فرخزاد»                       

 ی و ب  به خانه من م اگر 

  اور یبهار ب یرو من یم  ء به خانه اگر 

 اوریب ار یسبد سبد گل نارنج از آن د

   د یخوشه خوشهء خورش کوچه لبالب ز   هزار 

 اور یچنار ب ءه یسا از  هزار باغ پر 

  یراز آواز ست   ست   قنار  چمن پ چمن

 اور یرودبار بم ز یبرکه برکه نس  و 

 مشبك من کن   ها پر از آن آی  چهیدر 

 اور یب شمار فروزنده ی   یهاستاره

   نمناك دره دره وحش    تازه و  یهوا

 
 

 اور یمعصوم کوهسار ب  و  سکوت سنک

   وا یهر  یهابه شانه  ند ی آفتاب نش  چو 

 اور یانتظار ب یهااز آن غروب به شب 

 بنان را تمام تاک  میمبدزد ش  شن  

 اوریدامان گلبهار ب گل بهار ز 

 را  ل کبوتران خدا یشکوه خ ی   طن

 اور ینثار ب  گنبد موالعیل  شتپ ز 
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  مگانی  هءاست  در  من برسان بر  سالم

 اور یها، لعل آبدار بزشهر زلزله

 تلخ نرون را  یها  ادهبچهار خمکده از  

 اور یقندهار ب مهرماه انارم ز  دو 

   ز یقناو  مشك و  سپند و  عود و  عنت  و  و  گالب

 اوریب   بار یريحان جو  صندل و  گالب و 

   میخاطرات قد اد یباغ پر از   کوچه  ز 

 اوریار ب ی  یبو   کدستهی  شبانه بگذر و 

   ن  یام من چه انتظار غر  افتهب  هاو ی چه

 اور یشهر سوگوار ب من خت   یبرا

 خون   از  شت خاك پر شت م  و برزن من م   یکو   ز 

 اوریب  ادگار یبه فصل غربت من طور  
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 آوارها 

 ترسند  دارها نم یباد سپ  خشم ز 

دارها نم  شب از   ترسندهجوم تت 

س   ی   قی یهاشهی از چه غزاالن ب متر

 ترسند ماندارها نم ک   رسخ ت  ت ز 

 رسبه دارانند   لیفوج رسبکف خ چو 

 ترسنددارها نم  نیهول حلقهء ا ز 

 حالج   لهء یستاره سوختگان قب

 ترسندتاتارها نم  یترکتاز  ز 

 ه بردارد  تش پ  کشته   از  شهر گر  تمام

سند یکشتارها نم  سپاه عشق ز   تر

 به آسمان باالست   شکوهء شان تا  زبان

 ترسند نم   وارها ید ها و ز موش  ز 

 آزار ماست بار دگر    یپـگر   زمانه

 ترسندز زلزله آوارها نم  و بگ
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    دل گلدان تنگ در  درخت

 مزرعه را تخم جنگ کاشته اند   درون

 نهال فاجعه را رنگ رنگ کاشته اند

 اند   ختهی باروت رسخ ر  هیباد  دشت و به

 خدنگ کاشته اند ت  به باغ و باغچه ت

 خاك   ءبه چهره  دست نوازش کش   مباد 

 شنگ کاشته اندفکه ذره ذرهء آنرا 

 ست  ی ها به باغچه ن زمان کاشیر  دست 

 کاشته اندرا تفنگ  ها باغچهتمام  

 عمر  شهءی شهر سالمت نماند ش جیبه ه

 قوم سنگ کاشته اند نیا  نهءی مگر به س

 نخواهم خورد   رشانیخندهء تزو  بیفر 

 که تخم صلح به کام نهنگ کاشته اند

   گردد نمشان بارور  ءکه کشته  شمو خ

 دل گلدان تنگ كاشته اند درخت در 

 

 

 
  گفته است  فروغ فرخزاد دانسته ام کهشعر اشاره به : 
  کارمرا در باغچه یم میدستها» 

 « دانمیم  دانم،ست   خواهد شد یم
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 سحرگاه در  ی  ستاره

 به بام سحر  یار فرود آمدو ستاره

 تو نام سحر  دنیخرام  بلند شد ز 

   تو افتاده نور صبحگیه یپا  ر یز  به

ام سحر د ی مقابل خورش  ی   بب  احتر

   مای   رسکش فانوس شعله را  الهبب

 ازدحام سحرو صبح  ءکنار پنجره 

 تنت چه را ماند    جامه ندای  به خواب 

اب رسخ شقا  درون جام سحر قیرس 

 زن  کسو ی دو زلف  انیعر  ءشانه صبح ز 

 سحر  امقانت جور ی از شب دت  بگ

 خشك خزانم مرا طراوت بخش   درخت

 روا مدار بهار تنت به کام سحر 
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 غ ی    در 

 گهان  به باغ شام  ا یداد خدا یرو  چه

 نماند شهی ر  دار شاخ و یسپ  که از بلوط و 

 جنوب؟   یچه کردند بادها انهیآش به

 نماند شهی ش ز  یخاکستر  ء که سوخت پنجره

 کنم   هیگر   هار ب  مرگ کاج چو ابر  به

 نماند شهی ت  یصدا که در سکوت چمن جز 

 ست  دهی خونچکان د  کانیتهاجم پ سب ز 

 نماند شهی ب  چیبه ه  چه عمرهاست گوزی  

   غ یــــخوش عاشقانه بود و در  هایسال  چه

 نماند  شهی آن روزها هم  یکه شادخوار 

 جنگ   ءله یقب  نیدرد به ناموس ا و  غ یــــدر 

 شه نماند ی يك كل ت  واژهء آن غز صلح و 
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 شقاوت  خونیشب

 بود    وخال  کور   و  رسد  خانه  نجا یاز تو ا  بعد 

 بود  بعد از تو در هر لحظه مرگ احتمال

 ساکن گشت   ی   سنگ  رسی   ی  توگو  میپا

 بود  ظرف سفالء دسته ی  گو  دستم تو 

 ماند   دنینبض کوچه از تپ   تیهاگام  ی  

 بود  خشکسال میهاخنده ات در خنده  ی  

   ماند یممرده را   گور   چو  انو یقامتت ا  ی  

 بود  قاب خال کیتو،   ر یتصو  ی   نهیی آ

   دمیگل ار د  نجا یتو بعد از رفتنت ا از  بعد 

 بود  القاحساس  ی   و  ی بو  گلبوتهء ی  

 شتايق رفت   ت بر و شقا خونیشب  شبها 

 بود «بادشمال» دنیهنگامهء تاز 

 من  شعر   وانی تو، بعد از رفتنت د از  بعد 

 بود  ارتجال  یهاادیفر  ءشبنامه
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 وارونه  گنبد 

 
 

 کردن من جز غم جانکاه نبود    زندگ

 ام آگاه نبود  هیگر   کس از و   دند یخنده د

  اهی س ت  گنبد وارونهء دلگ  نیا و  من

 کوتاه نبود   ءخرگه  نیقسمت من به جز ا

ل رسوا نیآخر   ت گشت بغر  ما  ی  مت  

 بن بست دگر راه نبود   ءکوچه  نیپشت ا

 غ یــــافسوس و در  ء دستم به جز از سکهو در د

 پنجاه نبود  ءلهپ باالشدن از  روز 

 تان  یاکار یر  ادان برادر ز غش یا

 که در آن چاه نبود   یجلگه ست     كی ستی ن

   میدی به حرست د  میدیار گز یرا   هرکه

 که به جز آدمك پرشده از کاه نبود

 رفت هدر  کف   که ز   از آن عشق و جوای   فیح

 که در آن آه نبود   به بسایط  یدیتو رس
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 شبخون های قصه

   ستی تی شکا  یهر سلول سنگ صدا در 

 ست ی تیشقاوت حکا هر سکوت شب ز  در 

 رسخ   یگلو   با   ینگر را که یم  اد ب ر ه

 ست ی تیروا خونیشب های قصه  او را ز 

 گنه، در آن   ی   ی نگر را که یم نهی س هر 

 ستی تیجنا غ یدسته کاشته ت خ یب تا 

 باغ سوگوار  هر  چشم زخم  شی پ در 

 ست ی تینها کشته صف ی    یاز رسوها

 العطش   ز  قیدهد به باغ شقا جان گر 

 ستی تیابر را زبارش رحمت عنا گ

   رسد؟نم انیبه پا ی فتنه از چه رو  نیا

 ستی تیفاجعه را هم نها جنگ و  هر خشم و 

   امنر ی به پاکن ق  ! صبور  ی سنگ! ا یا

 
 

 ست ی تیقلبت شکا در هر سلول سنک
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 ز یدستاو 

   یپنهان کرده ا  یت   غربت پا  نگاهت در 

 ی  پنهان کرده ات   عشق آفت خ یهاهیآ

 را  از ت  مرموز شعر حافظ ش لذت

 ی پنهان کرده ا  ت   چشم مست شورانگو در د

 خواهشت   یهاچو مژگان، شعله ی آورد  برهم

 ی پنهان کرده ا  ز یخنجر خونر  فوج  ر یز 

 گوهر اشك ترا    نمینب  تا  چشم بسنر 

 ی پنهان کرده ا  ز یکه شد لت    یصت   ءکاسه

  سوزدت،یم عاقبت
 
 چرا    م تمنا را ر ه

 ؟یپنهان کرده ا ت   پره  در تن آلوده با 

 خواندمش    یدیمن بود د بر   و شعر ت نیآخر 

 ی پنهان کرده ا ت   م ر یکه ز   یکاغذ زرد

 نخشکد کاج رسست   غرور رسکشت  تا 

 ی پنهان کرده ا  ز یباز دستاو  ی خوب کرد
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 شب  زخیم کیچر 

 درخت  یا ن  یجنگل نفر   ختل اد یفر 

ز  غ یت د یهرشب شه  درخت یا ن  یتت 

 خموش  و فاجعه، لب بسته  گواه   تنها 

 درخت ی ا ن  ی دربند محبس شب چرک

 تفنگ بهار چو رسباز ی   سنگر  در 

 درخت ی ا ن  ی آماج خشم خنجر خون

  یا  دهیست   فصل بهاران ند لبخند 

 درخت  یا ن  یچشم انتظار خندهء نوش

 چه شد؟   ی   مخمل   یزمرد اهنت  پ

 درخت  ی ا ن  ی مسک روزها برهنه و  نیکا

   یپا  ز  یا فتادهیکه از چه ن  تمت  ح در 

 درخت  یا  ن  یبهمه شکنجه که یم  ن یبا ا

   ی کبوتر   د یخواب تو آ هب  باش گر   خوش

 درخت ی ا ن  یگلولهء رسب   ءکاشانه

   یبر  شب گرچه ی   زخم ك یچر  یا هان

 درخت  یا  ن  یخور تحس  در چشم باغ در 

 اد  ب دست تو ست    فه و گو ش  تو پر  جان

 درخت  ی ا ن  یشاد شاد که غمگ قلب تو 

 



 لطیف ناظم   از باغ تا غزل 

 ______________________________________________ 

51 
 

 شب  ۀشیر 

 اند   ختهیبه باغ ر ها  گل  چپاول  یپـ

دارها ز   شب شهءی ب  همه تبار تت 

 ات شعر سحر یهر ورق کل یرو  به

 شب  ءشهی آلودگان کلاند شب  دهیکش 

 اران یرا  دهیسپ  ك یچر  د یکن  خت  

 شب شهءی شده است ش  قیکه پر زخون شقا

 و رو سازد   ر یز  د یسپهبد خورش گو ب

 شب  شهءی هم یساالر  ت و وکبساط ش

 سواره رسد برفراز رخش سحر  شن  

 شب  شهءیباره برکند از خاك باغ ر و د

 دار را نگهدارد  یسپ   سپاه خدا 

 شب  ءشهتی خشم   زنند باد حوادث ز 
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 ی   آم مرغ

 را  ت ی   مشک یسو ی خون گ یایشسته در در  شب

 را  ی   ها، خواب نوشرگبار برد از چشم گل

 اشک باران را؟  ی دیمرگ کاج دسال در 

   از باغ ی  
 

 را؟ نی شعر نفر  یدیشن  برگ

  ؟شعر خاکستر  ینارنج خواند ءشاخه در 

 را  ی   صمغ رسب یدیرسو د  یهاهقسا بر 

 روزش   که هر   فصیل در  ستی چ یدوار یام

 را نی پرکرده از نعش علف تابوت زر 

 د یفرو رو  تا   دسنر  ستی زمستان ن نیا در 

 را ی   مجنون برف خون د ی ب یطره ها از 

   د یآهم برنم  دست دعا  نیاز  یکار 

 را ی   مرغ آم   یگلو   نجا یاند ا  دهیبت  

 درخت مزرع خود را   گر   شناسمیم من

 را  ی   بهاران دروغ دارد باور نم 

   ترسد ها یمکبوتر از عروسک   گر ید

سک  ن یاز  ی   چ بر   را  ی   چوب یهامزرع متر

 کرگسها   اما ز  م یهجرت کشتگان  ما 

 ؟ را  ی   ستاند انتقام خون شاه کس یم 
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 ر ید

   زن به روزگار جوای   ی چه ا ز  دمتیند

 «دای   که افتد و   »چنانبه روزگار جوای  

 آن زمانه که بودم بهار شاد شگفیر    در 

 خزای   یهادبا نبود به باغم ز  خت  

   سو ی آبنوس قلهء گ   آن زمانه که بر  در 

 برف سهمناك نشای   ی   نکرده بود چن

 گشت   هام به هردست عاشقانه همترانه

 مای  ی رد بسان ب   ن،یبسان صفحهء زر 

   شاعر مردم یبود به هرسو، صدا دهیرس

 فالی   طنی   شعر  کو   بود به هر  دهیتن 

 وج باده گساران ف ز  فمینبود حر  کش

 غای  ف و  ت  ام تا اسیخ کدهی  مپت   ز 

   میا و ه حال و  ستی که ن  یزمانه رسبد نیدر 

 نهای    یهاو وعده  دار ید بوسه و  یبرا

  قیشقا بهار عطر  ی ا یآمده ا ر ید چه

 کجاست افتد ودای    کجاست فصل جوای  

 

 
 سعدی برداشته ام این عبارت را از گلستان 
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 کاج   ۀبی کت

 السالم را  ه یعل اد یباغ زنده   آن

 را ام یپ نیها که برد ا از ما درخت 

 قتیخون شقا  باغ زنده باد ز  یکا

 جام را  گت  باد هرزهء شب  پرکرده

 چگونه بهر شکار پرنده ات  یدید

ده اند بر   دام را؟ امب  هر  رس  گستر

 بهار مرده شگفیر  طمع مدار  نیا از 

 تو دارد زمام را  میحر  تاباد در 

 انبوه دلقکان  بر چکاد غربت و  ما 

 شانهء خود نردبام را  یبردند رو 

 استان و   ! بپاخت   و د یشه یباغ! ا یا

 يك روز از بهار سفر کرده گام را 

   میا ده ید خ یــــسپهبد تار  ءشانه بر 

 انتقام را ءآخته یهات  شمش 

 باال بلندكاج    ءبهی برکت  سیبنو 

 
 

 مستدام را  شعر فصيح زندگ
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 ی  تنها ۀلیپ

   فراسوها   آمده از دور ، از  بهار 

 عطر شبوها دوباره باغ لبالب ز 

 درخت    سکوت ست     و  خندهء ابر   دوباره

 پرستوها   ءنهیکوچ بهار   هدوبار 

  میگهان با آذان پاك نس صبح  دوباره

 نماز ناجوها   ق،یسالم رسخ شقا

 بهار آمده و دسته دسته زنبوران 

 برون شدند ز زندان تنگ کندوها

 را ها گل  ه خوابفتمباد سازد آش

 هوهایتو  ها کبك   ءچهچهه یصدا

 باعروس شاد درخت   ی   رسته چن  شگوفه

 بسته بازوها؟  نهیبه دستبند بلور 

مش چگونه مجنون ب  ی   بب    د یکه با همه رس 

 سوهای کف باد برهنه گ  نشانده در 

 ابر   ی ر یحر  دتنیعکس سپ  فتاده

 ها، جوهاخاموش برکه ء نهیدر آبگ

   د ید  توای  یمنرا ها باغچه بلوغ 

 هاو ها، از حصار مشک شت پنجره   ز 
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 مخوان    شیبه باغ، خدارا مرا به خو   برو 

 انده مرا، ذوق عطرها، بوهانم دگر 

 انهء من یکه آش  بد یچه ز  بهار  مرا 

 ابوهایپامال سم   کرسه یشده است  

 را   ها بهار چه حاجت که خون گل  مرا 

 ا هاندام باغ زالو  اند ز  دهیمک

ز  یصدا چمن   ستی برگ  ی   ی صدا ن،یتت 

 به دشت مانده فقط خاطرات آهوها

  غیاند به ت  دهیبر   را بنگر رس  درخت

 اند ترسوها دهیبار هراس  برگ و  ز 

 ه  و ک  جنگل و  دشت و  یو بهار و تماشا تو 

 به پستوها  م ییتنها ء لهیمنم به پ
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 ساکن خاموش دو 

 باران را   ك یمن، که رساند چر  امیپ

 را دوارانیام یکرد   که دلشکسته تو 

 رسول دروغ   ن یمرد وا  تشنه لن   ز  ی   زم

اران را  نکرد تازه لب خشك كشتر 

   سی ماه خود انباشت آسمان خس  قرص ز 

 کوهساران را  ی   سکوت سفره رسب

 دشمن  گردنه را فوج دشنه و   گرفت

 رسبداران را د یبخوان هیقر  هال ز 

 اگر راه کاروان بستند  یچارسو  ز 

 داران را هت   ن  د ی به روستا مگذار 

 ساکن خاموش    دو  ارت،یز  آن دو  مباد 

 دست فتنه نببنند نوبهاران را  ز 

 به باغ رخنه کنند   انیرسا خواجه مباد 

 ران را او س زپشت ببندند شه ا ی و 

 

 

 

 
  است انیبودا در بام کرهیپ مراد از دو . 
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 سحر یهاغزل 

 زنده باشد   یاگر نسل قنار  نر فگ

 را خوانده باشد سحر  یهاغزل  د یبا

 شکوفد  یم  یکجا بانگ قنار   گفتم

 آگنده باشد و لگ  شب گر  ءرسمه با 

  د ین یچ مرا ها گل   که  نینوشتند ا نر فگ

 باد اگر خواننده باشد کنی ل تم و فگ  

  گفنر 
 

 مرگست مرگست  به غربت زندگ

 وطن گر کنده باشدگفتم دل از مهر 

   گفنر 
 

 ، گفتم ندهیپا  که بادا زندگ

 باشد  ندهیچرا پا  ینان و آزاد ی  

 از بهاران  ،یبخوانم از قنار  نر فگ

 مانده باشد ادتیبه   یت   گفتم اگر چ

 

 

 

 

 

 
   ه یام شاعر گرانما  نهیر یدوست د  که   نظر داشته ام  جاپای    یکو یغزل به بك ها  این   در  

 آن پرداخته است.  یمبنا را بر  «سواد»ی بایطعهء ز ق ت   ن  یواصف باختر 
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 ستاده یمرگ ا

 از تو من نهنگ به ساحل فتاده ام   دور 

 گشاده ام  ا یرخ در   آغوش خسته بر 

 به هر تپش موج بسته ام    نگهو   تا 

 بحر داده ام   یتالطمت ا دل را به هر 

 بشکسته را بگو  کشنر   یناخدا آن

 زاده ام   البیس توفان رسشت عشقم و 

 خونچکان  خیــــرود خشم برلب تار  یا

 ساده ام  همچون زالل چشم تو من پاك و 

 کوتهست    دامن وصل تو  دست من ز  چون

 دستم نهاده ام  رس  دست بر  ستیعمر 

 به دامنت  م ت  بم ستادهیکه ا   خواهم

 تاده امفهرچند سالهاست که از پا  
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 دزد پا 

 اند؟   دهی را کجا دزد  تیبرادر آن دو پا یا

 اند؟  ده یرا چرا دزد  ت یهایپر  یهاسکه

  ؟یاسالمت را کجا گم کرده  یهاستون آن

 اند؟  دهی ماجرا دزد ی   کدام  را در  تیهست 

   کرتی احساس را از پ یرود جار  دو  آن

 اند؟  دهیاخمپاره ها دزد یها بردند  بمب 

 رهزنان  نیکا  یابوده   ی   خواب نوش  ر یحر  در 

 اند؟ ده یترا دزد  یسفرها نیگنج زر 

 ماز عشق را بنشسته خوان ن  چشم ما  یرو 

 اند  دهیدزد ا یما بور  از  از توپا بردند و 

 باد!   دهیشان بت   ی   ستم رنگ  از  یهادست

 اند  ده یپا دزد  نقدر یشهرما ا  میکز حر 

 *** 

 ا  زپافتد  ماهم کس نم نیاز نفر  گر ید

 اند  دهی دعا دزد  و  نینفر   استجابت را ز 
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 رخصت نظاره 

 نشد  دهان پنجره هرگز به خنده باز 

 نشد ترانه ساز  ی   غمگ یقنار  شن  

   باغ ی   انیعر  کر ی دور پ به
 

   برگ

 دراز نشد ی  نه یدو دست ست   بهار 

 خلوت آغوش عطرناك درخت   سکوت

 گاه راز نشدجلوه  به باد صبحگیه 

 برگ  خوارهء ت  نوزاد ش  ی ر یحر  تن

از نشد یمبه رقص مست نس   در اهتر 

 را   دمجنون یتاالب، ب ءنهی س یفضا

 هاست که سجادهء نماز نشد چه سال 

اب   ختی بوسه باران به کام الله نر  رس 

 باغ در صبحدم فراز نشد یبه رو 

 کرد باغبان گل را   ی   پرده نش   دوباره

 ش مجاز نشد ا هنوز رخصت نظاره 
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 با تفنگ  دار ید

 نگ فت   دستار با  دشنه و  و  ش یر  مردان

 ار با تفنگیبس  رفتند دسته دسته و 

 نرصت شب را رقم زدند   یهامنظومه

 نگفت  با   وار یقه، دقیدرشهر، برش

 فتند  کو   شهی ش هر  زخم یهاگونه   بر 

 حادثه صدبار با تفنگ هول و  یهاشب

 الق عشق را  ییقامت  و  رس  مردان

 بازار با تفنگ ء رسته ی بردند سو 

 شادمان   به چوب زندقه بستند و   آنجا 

 نگفدار بات هر  ء چوبه یماندند پا

 که خوابند غنچه ها    میزد نس  اد یفر 

 زنهار باتفنگ د ی ایدر باغ کس ن

   ختند یر   دند یرا اگر چه شن  اد یفر 

 در بلخ تشنه کام، ملخوار باتفنگ

 شهادت پرنده را  یهاکوچه باغ   در 

 با تفنگ  دار یدادند باز وعدهء د

 منع گردش شب شد به شهرعشق  قانون

دار باتستیا یهابانعره   نگف! خت 
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 مرگ را   ی   اس ی ء شهر سوره گوش  در 
 به تکرار باتفنگ کنند دوره یم  یه
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 بلخ    یدر سالگرد مولو 

 سوخته  مزار 

 دنباله دار سوخته ام   ء آن ستاره من

 بهار سوخته ام ی   ءدرخت باغچه

 جنگل آتش گرفتهء دورم   نسل ز 

 بهار سوخته ام  ی   خون   قیشقا یمن ا

 چو غنچه خنده به لب   ونت  ب پرآتش و  درون

 شب زنده دار سوخته ام   صوف   فیحر 

 که خواست    ار یبه هر د  ی به خوار   فگند  مرا 

 قضا مشت خار سوخته ام  به چنگ باد 

 ماه   ی    ءمرداب خسته ءالشه کنار 

 کنار سوخته ام   ا یدر  ء سکوت ماسه

   داند نم   کش  نجا یحال من ا  زبان

 اعتبار سوخته ام ی   که خط کوف  

 کن  و  رفته را ب امیطراوت ا من ز 

 روزگار سوخته ام ء سوختهکه داغ 

 برگشتم   انهیبدان آش  نکهیا  گرفتم

 بر مزار سوخته ام ی  چراغ سوخته 
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 با زبان فردوس 

  ورش زمستای  یامسال   د یخزان رس در 

 شد، صحن خانه زندای   ی   کوچه نطع خون 

   آرد است هرچه باد یم نگ ت  ن یهانغمه

 ای  و یا ی سکو   ا ی از فراز محرای  

 گشت   انت   خدا ست بر   خدا دایم خانهء

 طای  یش گاهی شد جا مت  ی منت  پ

  ختی ر  اشك ارغوای   یابر آزاد بسکه

 باغ مرجای   گشته  کرس ی دامن دمن 

   د ت  را عاقبت چه کس گ  انینوا ی ب داد 

 ؟قهرمان دورای   ؟پهلوان گمنایم

   د ت   به پاخ ی  هو خموشستان کا نیاز  تا 

 کن نوشته فرمای    با زبان فردوس
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 بلخ   یالد موالنایدر م

 
 
 چرخنده  صوف

  یباردگر زنده شد ،یزاده شد باردگر 

 ی نده شدیپا  چشم تو روشن ملکا، رویم

 جان، آتش شمست به نهان   ءشهی ب  زد از  شعله

 ی جهان، اخگر سوزنده شد ر یو ز  زبر  بر 

   یخت  از حال بد، ی   ی قال بد ءفتهیش

 الل ب
 
  ،ید

 
 یشد ندهیگو   طویط ،یالل بد

   یصحو شد  ،یشد سکر  ،یشد نحو   دلزدهء

 یخشم خروشنده شد  ،ی، محوشدیغرق شد

   یتابه قدم چاك زد  ،یخود ی   چرک   ءخرقه

 یچرخنده شد  صوف   ،یبد  ندهیواعظ پو 

 تراست، شوکتت امروز بجاست   روز ید حشمت

است صاحب آ   ی شد ندهیدولت فردات رس 

   یسحر   میعطر نس  ،یتر  یهاغزل  یبو 

 ینده شدگروان، خوب پرا  چمن جان و  در 

 تو   رنده ز تو، شهرت ال حلب زنده ز  نام

 یبخشنده شد تو، بلخ    فرخنده ز  هیقون

 
  ال برای عرس موالنا در هامبورگ انشاء کرده ام. جاین غزل را به گونهء ارت 
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 عجم خواند اگر گنج نهانت به سمر   و  ترك

 یارزنده شد ء حال به بازار دگر سکه

 جوان  و  ت  پ زن و  زنان، مرد و تو گام یـدر پ

 یجهان« گوهر تابنده شد نگهیتو در » باز 

 افق غرب فتاد   مراد، تا  و  خیش یا آتشت

 ی شعله ات افرسده مباد، برق گدازنده شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لطیف ناظم   از باغ تا غزل 

 ______________________________________________ 

68 
 

 شه یر  ی  

فر تک  من   نمی مغرب نش  درخت رس 

 نمی ام در رسزم شهیجامانده آنجا ر 

 دود   خاکستر و  ءشهی چنار ب ی   خون 

 نم یزقوم تلخ جنگل جنگ لع

  نفرت را نشانم  ت  هزاران ت نجا یا

ز و آنجا د  نمیکم  در  نیصد فوج تت 

 ربودند   م یها ست   عاشقر  وانید

 نم یتنهاتر   ءلب بسته  ءگانهیب

 از باغ ی   یدیتبع
 

 فتاده   برگ

 نم ی جب داغ هزاران زخم جنگل بر 

 من ببارد   آسمان بر  نیسال اگر ا  صد 

 نم یبودم هم  ی   ء خشکم، همهمن هيم

 خاك    نیبالم در  نم  م، یرو  نم هرگز 

 نم؟یام، خاکم، زم شهیرب کجا شد ر  ا ی
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 نسب شهر ی   بی غر 

 چکه چکه خون من، به ذره ذرهء تنم   به

 هنمیمهر م دهیمن، تن  عشق شهر  دهیدم

 نسب ی   شهر  بیشب، غر  یهاقلعه  ت  اس

 شکسته بال بسته لب، منم منم منم منم 

 من؟  واپسی    د یمن، ام ی   رسزم کجاست

 و برزنم؟  یکو   یمن، هوا ی   قیبهار من، 

 خدا   ی ا مینگر  انزوا، چرا  و یدست د ز 

 تبار آهنم   صدا، نه از نه ی   نه سنگم و 

 من   به جان تو وطن، شبانه در غم تو  قسم

 زنمچو رعد نعره یم  کنم،یم  هیچو ابر گر 

 من   اد ی شهرزادمن، درخت ست    شهر و  تو 

 برکنم اد من، چسان دل از تو یتمام اعت

 النه ام   اد ی  ده یقطره قطره خون من دم به

 هنم یم ده مهر یتنم، تن  ءبه حجره حجره 
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 ب  پام غروب

   ی   وسوسه رسشار نازن ز  تیی بایز 

 ی   زخاطره پربار نازن   تیی تنها

ق  یهاتازه نارنج  عطر  صدباغ  رس 

 ی   از باغ دستهات نمودار نازن

 منست  ءكف رفته  آسمان ز   رنگهم

 ی   چشم تو انگار نازن   دو  یلی ن نیا

 غروب   در  ت  پام  ءقله آفتاب بر 

 ی   ازنن ار یتو بس  سوانی ماناست گ

 من  سحرگاه شهر  بیدلفر  لبخند 

 ی   نازن دار یهات پددر صبح شانه

  شود یم از ت  شعر حافظ ش  وانید

 ی   تو تکرار نازن  یر هر تن صداد

 شهر عاشقند و گرفتار چشم تو   يك

 ی   از چشم بد خدات نگهدار نازن
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 ی  تنها ۀکهن  زخم

ابخانه  که مست و خرابم من    ی   کردم چن   تیه رس 

ابم من  ی   بوکن بب دهان مرا  ا یب  چه شط رس 

اره در  فتاده  خون دارم   رگ و  شعله به انبارم، رس 

 قسم به جان تو پندارم که رود رسب مذابم من 

 سبکبالم   یخوشحالم، چو ابرها  و  شمیخو  ز  رها 

 رس آبم من بر  یو قکف بادم من، چو    چو کاه در 

   یار ینه در قلمرو هش  ، یکه تو پندار   خودمنه ی  

 زورق خوابم من  ی   نه ب ،یدار یساحل ب ینه رو 

 فس دارم  قترك  یهوا ، هوس دارم که شور و   ی   چن

 مگر دوباره جوان گشتم، مگر به فصل شبابم من

 و چه شغب دارم؟   یچه طرب دارم؟ چه شاد یم ت  غ به

 کرم کتابم من   شهی چه روز و چه شب دارم، هم  ی   بب

   ی  باینکرد چاره شک ، ی  دایش و  جز صبوح  به

 م منبهاست مصاکه سال   ی  تنها ء به زخم کهنه
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              یب   پا در  د اع یم

   یت   درکنارم، جلوهء شمشاد در پا حضورت

 یت   خرداد در پاك  یهرم   ی   شم یتب ابر 

   ت  بلوط پ یرساپا در  آذرخش   نگاهت

 یت   باد، در پا یهاه ت   امان نهجوم ی  

 کن که تنها امشبم مهمان آوازت    میصدا

 یت   در پا اد یرها کن تاسحرگه خنجر فر 

 از باغ چشمانت   امشب ول یرو یم  نجا یاز ا

 یت   برگ باد در پا دو  -مانددو برگ ست   یم 

 دارتیشعر د نهم بر   چه عنوای   دانمم ن

 تاالب« مهتاب در  شن  »

 «؟ یت   در پا عاد ی»م ا ی                         
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 کور   بوف

 غرور منم   ءآن قله زخم عقاب

 دور منم یهااز آن دره  شکسته بال

   یاو یا گرانی خاك د  سالهاست که بر  چه

 زان ساغر بلور منم ی  فتاده قطره 

   ش یخو  ءکوچهعبور   از خط ست    گذشتم

 دگر زان خط عبور منم  بی نصچه ی  

   یکورهء غربت به من چه رشك بر   درون

 تنور منم  ءمهی که عمرهاست چنان ه

  دای  سنگ صبور یم  تیحکا اگر 

 آن صبور منم  که همان سنگ و   ی   بب ا یب

  می وان خاطرات قدیام رسا نشسته

 که بوف کور منم   ی  چه بغض کرده تو گو

 ظلمت شب   یمن مخند که از ژرفنا به

 ال نور منمیخ انتظار سحر در  در 
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 یی   پا حرف

 آتش خاموش، من دوزخ رسدم   من

 دردم  ت یمن آ ن،یمن سورهء نفر 

 از جنگ   شی تول پقم خ، یــــتار  زخم من

 اوردم مباخود ه گانهی ب شیاز خو 

   د ید، از کوچهء ترد یجنگل تبع از 

 وردم آتنها ره  ،ی  انبان تنها

ه دلگ ارم، ت   الله ب از     مت  ازست  

 من جنگل زردم  م، یت   من حرف پا
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 ل ی قاب یار یشهر 

ز  تو     و بگ انهیو تاز  نیاز تبار تت 

 ترانه بگو  خ  یتار  تو از تبایه 

 ماه    و  قیو شقا نهیی از کدورت آ  و ت

  ز 
 

 عاشقانه بگو شعر  ورشکستک

 لبخند باده برلب جام   دنیاز پر  تو 

 چغانه بگو ی نابود  ز  مرگ چنگ و  ز 

 صبح   ءشالق شب به شانه  نامهءگسو  ز 

 نشانه بگو ی   یقتلگاه سحرها ز 

 صاعقه است   و  که دربند ابر   تابفآ ز 

 انه بگویشآ حريق شبانگاه  از  و 

 عشق  تیبروال  لیقاب یار یشهر ز 

 زمانه بگو  نیا  ت   چنگ یترکتاز  ز 

 مکن   اد یرفته   ام یا یخوار شاد ز 

 وبگ کرانهی   یهام غ درد غربت و  ز 
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 آواز یقنار 

   شومیمتو آغاز  یهاه خند  صبح با 

 شومیم پرواز   ءحماسه دنتید با 

   یشو ها ست   یمنهیبه باغ آ   وقنر 

 شوم یم آواز  یمن يك چمن قنار 

 ماه   غیکه در کنار توام، تاست   وقنر 

 شومیمناز فلک  الیخی   ی   شاه

   کن  باز یم  هیچشم س ناز   ز  وقنر 

 شوم یم گل باز   ءچو غنچه خارم، ول

 مرصع موزون چشم تو   دو  باخواندن

 شومیمساز شعر، غزل  شوم ز پر یم

 روز نشنوم اگر آواز خنده ات  يك

 شوم آواز یمشبانه هم  هء یگر   با 
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 ی   قاب چرک

   جهان خال از  امشب و  ام  تو  از  پر 

 ان( خال )نم را دگر  کنارم   ا یب

 پرمهتاب  چهیشب نمناك، در  یهوا

 اتاق مان خال  ز،یها لت  الهیپ

 من   کنار خال  پر   ینساز  اگر 

 مرا زمان خال ست،ی خال ی   مرا زم 

 تو دو دست ملتمسم   ی  این اگر 

 نان خال عطر  رند ز قف ءدر سفره

 ام   نهیت آ و تو سک  ی  این اگر 

 آسمان خال  كیاست،   ن  یقاب چرک چو 

 سفر بگذر   نیاز  ، ی   غمگ یقنار 

 ك آشيان خالی رهء توست  که چشم بر 
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 ی خاکسب    چنب  

  یمنظر خاکستر   بر  مییتنها  كی  ر یتصو 

 ی خاکستر  ام بام و در  شهی قاب و ش  دهیگرد

 پرفیر    ت  زال پ نیا هن،ت  پ یلی ن خاتون

 یمن با معجر خاکستر  ز  صورت را  دهیپوش

 نشان   دارد خندد در آن، نه از قمر  مهریم  هن

 ی چنت  خاکستر  نیآسمان، ا نیاز ا ارم ت   ب

 شبان  نه انگشت زمان از گلخن روز و  تنها 

 ی خاکستر   مان خاکستر  یسو ی گ  بر  دهیپاش

  و ید ستیر ید
 

   با  ، زندگ
 

مندگ    خجلت و رس 

 یمن با خنجر خاکستر  یبنشسته رو در رو 

 خاطري  شانی، گنگ پر یشاعر  نسانیا  دهید  کس

ل   ؟ یدر معت  خاکستر  ی عابر گم کرده مت  

ها   ها،خ ناروا، از رس  دمیبس که د  از   از ست  

 یخاکستر  با باور   مییمن ماندم و تنها
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 کتا ی گوهر 

  ستی از من ن نجاست،یا  نیکه فردوس بر   مت  گ

 ستی از من ن است،یباغ و بهار جنگل و در 

 نه و تار است  و گو شب  آسمانش رسی   گر 

 ستی از من ن  باست،یچون سحر ز   نشیاما زم

 لحاف ابر   ر ی خفته است در ز  ار  دش یخورش

 ستی از من ن داستیاش پ  هیآفتاب از سا صد 

  ستیدوزخ رسد نك یکه از من بود، ا   آنجا 

 ستی همتاست، از من نخلد ی   نجا یکه ا  مت  گ

 است  ارانی شهر خانه آرمان یم  نیکه ا  مت  گ

 ستی از من ن  است، یرؤ  ا،یجغراف  نیکه ا  مت  گ

   د ی( آیهمان زندان )نا نجا یچشم من ا در 

 ستی جنت المأواست، از من ن در چشم تو گر 

 ام تنها   دهیچی پ شیر  یخو  چون صدف در  من

 ستی از من ن کتاست،یگوهر    گر   ی   رسزم نیا
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 تلخ  یهاآب

  میتر کن   تو   با  غروب، لن   نیدر  تا  ا یب

 می رسکن نگونهی را کنار هم، بد شن  

  نیاز 
 
 غرناطه تا به بلخ   ره تا به سلخ، ز غ

 م یکن  رس    شور و  ک یتلخ،  یهاآب  نیاز 

 گنده مارها    نی)قطار(ها، از  نیز  ا یب

 می بدر کن ونت  کله بارها به ب  و  رس 

  غیآغوش آن ست  در  غ، یت فصل دروغ و  به

 میسفر کن به مسنر  غ، یــــپردر  روز،یبه د

 آفتاب   یهاخواب، به شط  اهیس شهر ز 

 م یآب، سحرگه گذر کن و  اه یگ  به نور و 

 ها شهیاعدام ر  ها، ز شهی ت شبخون ز 

 می ها چمن را خت  کنشهی ب دار یبه د

 ه  یها سچه، همه جاده شغاد و  است و  شب

 میره که شب را سحر کن ق یرف  یا ا یب

 

 

 

 

 



 لطیف ناظم   از باغ تا غزل 

 ______________________________________________ 

81 
 

 

 

 آب طرب 

   ز یآتش تاك بر  ز  قدح سافر 

 ز یباك بر باد است زمانه باده ی   

   یز یر یم  آب طرب که بهر ما  زان

 ز یخاك بر  ءجرعه به کام تشنه کی
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 دوست  هديه

 به سبوست   یم  هرچه از  ز یکه بر   گفتم

 پوست  رگ و  ن یآتش بفگن به مجمر ا

 به قدح   زمی که به جز آب نر   گفتا 

 کوست ی ن د یدوست هر چه آ گفتم که ز 
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 نان قلم 

   یسفر  نجا یا  در  میيك عمر دراز 

 ی دربدر  ن یا در  میت  ترسم که بم

   میخورد اگر نان قلم یم  روز ید

 ی گر   وزهیبه در  م یامروز فتاد
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 معدوله  واو 

   م یچیشمار ه و در  م یا هدهی    ما 

 می چیو به کار ه میحاصل و پوچی  

 را به حساب واو معدوله گذار  ما 

 چيم یشمار ه ك در یل و  میهست 
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 هرات   یب   پا

 هرات   یت   چون غروب پا چشم تو  یا

 هرات  ز یقناو   نیتو بهتر  یسو ی گ

   تیزافاجان  ءبوسه ک ی شهد  در 

  هرات ت   صدهزار فال ن  یت  ش
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 وطن یبو 

   د یآچمن یم  یبو  علف و  یبو 

 دیآیم  هنت  پ میاز مرص نس 

   د ییها بگشاچه یچار طرف در  از 

 د یآوطن یم یامشب چقدر بو 
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 یدزد

  دند یبرج و باره را دزد  پل و  دزدان

 دند یپرستاره را دزد   آن آی  

   مینماز بامدادان بود  رسگرم

 دندیا، مناره را دزدم کز مسجد 
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 پرکوکب  یلین

   دند یباغ لب ما دزد  ز  لبخند 

 دندیست   شب ما دزد  خواب خوش و 

   ن  یچنت  ابرآگ  به ما   دادند 

 دند یپرکوكب ما دزد یل یوان ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لطیف ناظم   از باغ تا غزل 

 ______________________________________________ 

89 
 

 

 

 دست  هیسا

 بفرست   به مسنر  یم  یو سبو  ت   برخ

 بفرست پرسنر   یم خمخانه به رند 

 تو کباب  اد یبه آفتاب  میگشت 

 بفرست  دسنر  ءهیاسدوست به ما   یا
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 شستشو

 شست  د یرا با حرص و آز  ءخرقه نیا

 شست د یجانماز را با  وين سبحه و 

 ق  ز ر   و  یکار ا یشده بازار ر  مسجد 

 شست د یرا با از ین  ءگهی جا نیا
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 پر یبو 

   د یآوطن یم  یکه از سو   باد  هر 

 دیآبه جان و تن یم  با آن رمقر 

 زده اند باغ را پندارم    آتش

 دیآمرغان چمن یم  پر   یبو 
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 مرگ  سالگرد 

  نجا یاست ا  تگرگ   ت   غم انگ رگبار 

 نجایباد نعش برگ است ا ء برشانه

 تابوت است   به و تی روز غم ک هر 

 نجا یشب شب سالگرد مرگ است ا هر 
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 خواب علف 

   د یکن  ار یبس  هیبر مرگ درخت گر 

ز  نینفر  دار کن  و  نیبه تت   د یتت 

   نند ی بخواب علف یم ها باغچه شب

 د یکن  دار یاز خواب مبادشان که ب
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 د یشه ۀجناز 

 تو قسم    د یسپ  یسو ی به گ ت  پام

 تو قسم  د یامبه سکوت ی   حونیج

 شما سحر نکردم يك شب   اد یی  

 تو قسم  د یکابل به جنازهء شه
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 سجده

 افتاده   ی   من نگ  نگشتر شهر ا ز 

 افتاده  ی   آست  میحر  دستش ز 

   امیبه ق ی قدش که بود عمر  شمشاد 

 افتاده  ی   امروز به سجده بر زم
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 گفتگو 

 خل« م    جاز یشب هجر، گفت »ا گفتم

 مل«ت »اطناب م  فگفتم دم وصل، گ

  یمهر ی    نیکه چه خوانمت بد  گفتم

 مهر گسل  شکن و  مانیکه پ  د یخند
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 بهار یدزد

   ما بهار را برده کش  ءکوچه  از 

ه   زار را برده کش عطر تن ست  

   دهیعشق را دزد  یهوا نهی س از 

 را برده کش لبخندهء ست   بار 
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 تب   اندام

   فی عمر هدر دادم ح کش  یپا در 

 فی او را چو پرنده بال و پردادم ح

 من  تر  یهاشاخه  د یبر  و  بنشست

 فی اندام تت  دادم ح خود دسته بر 
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 وطن یهاکوچه باغ 

 به تنم    ادتیعطر  مینس  دهیپاش

 هنم ت  باغ گل نارنج شده پ

 بهار تن تو    ت   عطر دل انگ یا

 وطنم یهاآور کوچه باغ اد ی
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 پانوشت 
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