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 ۴۲۴۲تمبر پس ۴۲پنجشنبه                                                           فریده نوری        

 آرزوی برابد رفته                            

 س استـب[ مرجامن]گر هبش مت می زسد دیدار 

 رامن بس استــجه م تلکیفـقـالیور به دوزخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و ُگلیـریز به دامان نـای اشک ب

 کز پاکدامنی ز نسیم سحر گذشت

 آبی بزن بر آتش مـن که آن فرشته خو

 تا مـن خبـر شدم ز من بی خبر گذشت

****** 

خپلواکی            استقالل   
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 لب تو می نابم آرزوست ه یادـون بـچ ستوزهمرنگ گونه های تو مهتابم آر         

 ایۀ مژه ات خوابم آرزوستـر سـدر زی شم توام باغ های سبزـچ هردـای پرده پ        

 بر من نگاه کن که تب و تابم آرزوست گشته امیتاب ـتو ب گرمنگاه دور از        

 تـآرزوس گردابم سینۀسرگشتگی به   ستـها سفید تو گرداب رازتا گردن          

 آرزوست جهانتابم تو مهر ی چون خنده  وحشت شبهای انتظار وارهم زتا           

 (فریدون مشیری)

******** 

 

 ز خدا نبودـرفت آنکه در جهان هنر ج

 رفت آنکه یک نفس ز خدایی جدا نبود

   افسرد نای و ساز و شکست و ترانه مرد

 بزرگ خدایا روا نبود چنینظلمی 

 رسد عشق نوایی نمیساز  بی او ز

 میگذاشت هنر مایهتا بود خود به روی 

 او جز بال نبود محیط قسمت وزاین

 ر نشستهن به پای نهال صبا عمری

 بودـصبا ن رسید که دیگرثمر  روزی

 رنهاستـید قواـه جـرانـا صبا تـام

 گیرم دو روز در بر ما بود یا نبود

 ای پر کشیده سوی دیار فرشتگان

 الهوت وا نبود عالم بهچشم تو جز 

 به فضای جهان روح و پری بزن بال

 نبود تو یک ذره جابرای  در این قفس

 بال تست عالم جان زیرپرواز کن که 

 بودنن تنگنا ـو در تباهی ایـفای تـج
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 وـزای تـر ما در عـاطـرهم گذار خـم

 دنبوا ـجز یاد نغمه های تو اشک م

 (فریدون مشیری)
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 زندـر میـر سینه خنجـاو ب انگشت ۀربـر ضـھ   دـیزنـدر مر ـم آمده انگشت بـآمده غم ـغ      

 اینجا پا نھد آتش به جان در میزند گر غم در     مدهدل بكش یا كشته شو غم را در اینجا ره  یا       

 شب به ما سر میزند ھر یبا ھمه بیگانگ               اوفرسم  ،دلربا ای چرا ییاموزنز غم ا       

 (فریدون مشیری)       

 

 

 


