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 زندگی غوغای و هستیدور از نشاط 

 دل با سكوت و خلوت غم خو گرفته بود

 آمد سكوت سرد و گرانبار را شكست

 آمد صفای خلوت اندوه را ربود

 آمد به این امید که در گور سرد دل

 شاید ز عشق رفته بیابد نشانه ای

 او بود و آن نگاه پر از شوق و اشتیاق

 من بودم و سكوت و غم و جاودانه ای

 آمد مگر که باز در این ظلمت مالل

 روشن کند به نور محبت چراغ من

 باشد که من دوباره بگیرم سراغ شعر

 ان بیشتر که مرگ بگیرد سراغ منز

 گفتم مگر صفای نخستین نگاه را

 در دیدگان غمزده اش جستجو کنم

 وین نیمه جان سوخته از اشتیاق را

 خاکستر از حرارت آغوش او کنم

 چشمان من به دیده او خیره مانده بود

 ما نگاه در نھرخشید یاد عشق ك

 دل زبان خدایی صفای آن از یھآ

 نخستین گواه ما اشكی از آن نگاه
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 ناگاه عشق مرده سر از سینه برکشید

 دامنم به یتیمی طفل همچوآویخت 

 آنگاه سر به دامن آن سنگدل گذاشت

 منم این:  که حسرت سر از کشید آهی

 تهابال و شور همان و شوق لهیبباز آن 

 سود چه ولی محبت و هر باز آن سرود م

 سرنوشت دنبال به رفته کدام هرما 

 نبوده ام و او دیگر او نبود من دیگر آن

 استاد فریدون مشیری : شاعر

 مهران کشفی پور و سمیرا طراوت : گویندگان

 

 گویندگان مهران کشفی پور و سمیرا طراوتبا صدای  بازگشتشعر و ویدیو دکلمه دانلود دکلمه 
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