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نصرت الله نوح
روزهاى خوب من آوخ به آسانى گذشت

همچو اشك از ديده ابر زمستانى گذشت
ياد باد آن روزهاى خوب سرشار از نشاط

كاندر آغوش طبيعت, با تن آسانى گذشت
با تو در هر جا كه بودم شادمان بودم و ليك

روزهاى آخرم, با اشك پنهانى گذشت
حلظه هائى دارم اينك خالى از وجد و سرور

همچو شب هائى كه بر بيمار و زندانى گذشت
نيستم غمگين كه در دنياى پر بيم و اميد

روزگارم با تالش و جهد انسانى گذشت
در تالشم از براى روزهاى بهترى

گرچه نيك و بد چو موج بحر طوفانى گذشت
قمريان گلشن اميدمان را پاس دار

كز من و تو, دور گردون روبگردانى گذشت.
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فصيح الزمان شيرازى
همه هست آرزويم كه ببينم از تو روئى

چه زيان ترا كه منهم برسم به آرزوئى?
به كسى جمال خود را ننموده اى و بينم

همه جا به هر زبانى, بود از تو گفتگوئى
غم و درد و رجن و محنت همه مستعد قتلم

ر سر از تن من, ببر از ميانه گوئىُتو بب
به ره تو بسكه نالم, ز غم تو بسكه مويم

شده ام ز ناله نائى, شده ام ز مويه موئى
همه خوشدل اينكه مطرب بزند به تار چنگى

من از اين خوشم كه چنگى بزمن به تارموئى
چه شود كه راه يابد سوى آب , تشنه كامى?

چه شود كه كام جويد, ز لب تو كامجوئى?
شود اينكه از ترحم,دمى اى سحاب زحمت

من خشك لب هم آخر, ز تو تركنم گلوئى?
بشكست اگر دل من به فداى چشم مستت

سر خم مى سالمت,شكند اگر سبوئى
همه موسم تفرج.به چمن روند و صحرا

تو قدم به چشم من نه ,بنشين كنار جوئى
نه به باغ ره دهندم, كه گلى به كام بويم

نه دماغ اينكه از گل شنوم به كام بوئى
ز چه شيخ پاكدامن, سوى مسجدم نخواند?

رخ شيخ و سجده گاهى, سرما و خاك كوئى
نه وطن پرستى از من به وطن منوده يادى

نه ز من كسى به غربت بنموده جستجوئى
بنموده تيره روزم,ستم سياه چشمى

بنموده رو سپيدم, صنم سپيد موئى
نظرى بسوى رضوانى دردمند مسكين

كه بجز درت اميدش نبود به هيچ سوئى

rUNJ�« ÂU9 U�

روزنامه ها نوشتند كـه در لـبـنـان بـر اثـر مبـبـاران
مدرسه اى چند كودك كشته شده اند.
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فريدون مشيرى
شرم تان باد اى خداوندان قدرت, بس كنيد!

بس كنيد از اين همه ظلم و قساوت بس كنيد!
اى نگهبانان آزادى! نگهداران صلح!

اى جهان را لط^ تان تا قعر دوزخ رهنمون,
سرب داغ است اين كه مى باريد بر دلهاى مردم,

سرب داغ!
ج خون است اين,مو

موج خون!كه مى رانيد بر آن كشتى خودكامگى را 
گر نه كوريد و نه كر,

گر مسلسل هاى تان يك حلظه ساكت مى شوند,
بشنويد و بنگريد:

بشنويد اين واى مادرهاى جان آزرده است,
كاندرين شب هاى وحشت, سوگوارى مى كنند!

بشنويد اين بانگ فرزندان مادر مرده است,
كز ستم هاى شما هر گوشه زارى مى كنند.
بنگريد اين كشتزاران را كه مزدوران تان,
روز و شب با خون مردم, آبيارى مى كنند.
بنگريد اين خلق عالم را كه دندان بر جگر,

بيدادتان را, بردبارى مى كنند!
دست ها از دست تان اى سنگ چشمان! بر خداست!

گرچه مى دامن
آنچه بيدارى ندارد,

خواب مرگ بيگناهان است و وجدان شماست!
بـا متـام اشـكـهـايـم,بـاز, - نـومـيـدانـه- خــواهــش

ميكنم:
بس كنيد! بس كنيد!

فكر مادرهاى دلواپس كنيد
رحم بر اين غنچه هاى نازك نورس كنيد!

بس كنيد!
مرداد ۱۳۵۵
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دكتر شفيعى كدكنى
خوابت آشفته مباد!

خوش ترين هذيان ها
 سبز لطيفى ستhخزه

 آرامش توhكه در بركه
مى رويد.

خوابت آشفته مباد!
 توh ساكت و پر خندهhآن سوى پنجره

كاروان هايى
از خون و جنون مى گذرد,

كاروان هايى از آتش و برق و باروت.
سخن از صاعقه و دود چه زيبايى دارد

در زبانى كه لب و عطر و نسيم,
يا شب و سايه و خواب,

مى توان چاشنى زمزمه كرد?
هرچه در جدول تن ديدى و تنهايى,

 توhهمه را پر كن, تا دختر همسايه
شعرهايت را در دفتر خويش

با گل و با پر طاووس بخواباند
تا شام ابد.

خواب شان خرم باد!
الى الى خوشت ارزانى سالن هايى

كه بهاران را نيز
از گل كاغذى آذين دارند.

تهران, بيست و پنجم مرداد ۱۳۴۷

“U$¬

احمد شاملو
بى گاهان
به غربت

به زمانى كه خود در نرسيده بود...
 جانوران و سنگ.hچنين زاده شدم, در بيشه

و قلبم
در خالء

تپيدن آغاز كرد.
 تكرار را ترك گفتمhگهواره

در سر زمينى بى پرنده و بى بهار.
نخستين سفرم باز آمدن بود, از چشم انداز اميد فرساى

ماسه و خار,
 نوپائى خويشhبى آن كه با نخستين قدم هاى ناآزموده

به راهى دور رفته باشم.
نخستين سفرم
باز آمدن بود.

دور دست
اميدى منى آموخت.

لرزان,برپاهاى نو راه, رو در افق سوزان ايستادم.
دريافتم كه بشارتى نيست

چرا كه سرابى در ميانه بود.
دور دست اميدى منى آموخت.

دانستم كه بشارتى نيست:
اين بى كرانه,زندانى چندان عظيم بود كه روح

از شرم ناتوانى
در اشك پنهان مى شد.

فروردين چهل و يك
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هوشنگ ابتهاج «سايه»
درين سراى بيكسى كسى به در منى زند

به دشت پر مالل ما پرنده پر منى زند
يكى ز شب گرفتگان چراغ برمنى كند

كسى به كوچه سار شب در سحر منى زند
نشسته ام در انتظار اين غبار بى سوار

دريغ كز شبى چنين سپيده سر منى زند
دل خراب من دگر خراب تر منى شود

كه خنجر غمت ازين خراب تر منى زند
گذر گهى است پر ستم كه اندرو به غير غم

يكى صالى آشنا به رهگذر منى زند
چه چشم پاسخ است ازين دريچه هاى بسته ات

برو كه هيچكس ندا به گوش كر منى زند
نه سايه دارم و نه بر بيفكنندم و سزاست

اگر نه بر درخت تر كسى تبر منى زند
تهران, دى ۱۳۳۷
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دويد بر رخ زردم, ز بيقرارى اشك
گل خزان زده را, كرد آبيارى اشك

خزان عمر به زردى رساند, رنگ رخم
ببار بر سرم, اى ابر نو بهارى اشك

كسى غبار غم, از چهره ام نخواهد شست
اگر ز ديده نيايد برون بيارى اشك

رخم ببوسد و بنوازد و بعذر قصور
بخاك پيش من افتد, ز شرمسارى اشك

بيار بر لبم اى سينه هر چه خواهى آه
بريز بر رخم اى ديده هرچه دارى اشك
على اشترى (فرهاد)
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 سحرگيرِ سرخ تاجِشهر خروسان
شهر به جان خاسته, نشسته به تدبير

شهر تهيدست, قلب زنده به ايثار
شهر گل سرخ هاى عاشق و تبدار

شهر درختان و كوه هاى فروتن
شهر شرابى به رنگ خون دل من

شهر سواران تيز تاز و دالور
شهر شگفت آفرين مسجد و سنگر

شهر گالويز با گذشته و فردا
شهر اميد بزرگ و پيش رس ما

سياوش كسرايى - آبان ۱۳۶۲
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روح الله پيريايى
نگار خوشباورم, خوشباورترين نگار,

بر آسمان تيره,
خيره مانده اى كه چه?

مگر منى بينى
اين باژگونه دريا

تاب ستاره هايش را هم ندارد!
مگر منى بينى

كه ستاره هاى شوخ چشم
دانه دانه مى سوزند و خاكستر مى شوند,

و خاكستر خاطره هاشان
حلظه هاى ما را تيره مى كند!

مگر منى بينى
كه از غبار اين همه ستاره

آينه هامان بى چهره گشته اند!
نگار خوشباورم, خوشباورترين نگار,

چشم از آسمان برگير,
رو در روى من بنشين,

بگذار تا در نگاه يكديگر
غرقه شويم.

ما گمشده ى خويش را
در ديده ى خويشنت

خواهيم يافت.
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با اين همه بيمهرى جانان, چه توان كرد,
جانست و مكدر شده, با جان چه توان كرد.

 صيادhآجنا كه بود صحن چمن, خانه
جز گريه به مرغان گلستان, چه توان كرد.

از گندم خالش,بجز از فتنه نديديم,
شيطان جنانست, بشيطان چه توان كرد.

چشمش كه بود دزد دل و رهزن ايمان,
با دزد دل و رهزن ايمان, چه توان كرد.

با هجر و تهى دستى و بيمارى و غربت,
جز ريخنت اشك بدامان, چه توان كرد.

گيرم كه اجل, رحم به رجنورى من كرد,
با سختى آن ناوك مژگان چه توان كرد.

زود است كه بنياد مرا بركند از بيخ,
 گريان چه توان كرد.hبا جوشش اين ديده

ويران تر از ايران بود امروز دل من,
 ويران چه توان كرد.hاى واى, به اين خانه

دامن كه خيانت به وطن, راه ترقيست,
اما به جلوگيرى وجدان چه توان كرد.

بر كشور دل غمزه اش امروز امير است,
دزد است در اين خانه نگهبان, چه توان كرد.

گفتى: ز چه رو شيخ دغل منكر عشق است?
- قربان تو, با آدم نادان چه توان كرد.

ناموس زليخاى وطن هر كه نگهداشت,
يوس^ صفت افتاد بزندان, چه توان كرد.

الهوتى ما, ره به در يار ندارد
چون نيست هوادار رقيبان, چه توان كرد.

چون ريخنت اشك بدامان ندهد سود,
جز آخنت تيغ مبيدان, چه توان كرد?
ابوالقاسم الهوتى اسالمبول ژوئن ۱۹۲۱

سعدى, بـنـى آدم را از يـك گـوهـر و اعـضـاى يـك
پيكر, ديده بود اما امروز- دريغناك- مـى بـيـنـيـم
كه چنين نيست.روزگار عضوهائى را به درد آورده

است بى كه اندامهاى ديگر را قرارى مناند.
دكتر قدمعلى سرامى
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سراسر, خاكيان را من ز يك گوهر منى بينم,
اگر زين پيشتر مى ديده ام, ديگر منى بينم.

جهان در خواب و ما از درد بيدار, اى بنى آدم!
شما را سر به سر اعضاى يك پيكر منى بينم!

چنان در كينه كوچيديد و روى از مهر پيچيديد
كه از مهر آسمان را هم به سر افسر, منى بينم!

سياهى, از تبار روشنائى نيست, آرى نيست!
اگر روزى سياه افتاد, از اختر منى بينم.
چه خوش بر آب نقش انداختى ! بستى گره با باد!
تو را هيچ اى حباب پوچ, افسونگر منى بينم!
من و با ظلمت شب آشتى كردن, محال است اين!
خروسم, جز شكوه خسرو خاور منى بينم.
چو شيرين است ساقى, زهر  را هم مى توان نوشيد,
شرابى بارى از اين تلخ, شيرين تر منى بينم!

خدايا! آدميزاد اژدهاى گنج شد ديرى است!
عصا كن اژدهايم را! به من بنگر! منى بينم!
۶۹/۵/۱۱

° vL�“ Ê«uO>

 حيوان زخمىhى خروشم ! نعره هايم نعرهم
 اين جان زخمىhاز صميم هر سلول خسته

 دردم كه هر شب,hآگهى هيچ از تن آلوده
حلظه ها را مى كشد در قلب اين زندان زخمى?

صخره پندارد مرا بيگانه, اما رغم اينان
جان پناهى زنده ام, در شكل يك انسان زخمى!

بذر اميدى كه پاشيدم درين خاك سترون,
خورده شد, پوسيد, از تلخ آب اين ميدان زخمى

گردبادى كو كه از قلب زمين بى ترحم
بركند اين ريشه هاى فاسد و بنيان زخمى?

من كى ام? فرياد خونين پلنگى تير خورده
در گلوى شاعرى ديوانه, با چشمان زخمى!

هستى ام ويران شد از اين ناله ها, اما چه حاصل?
كى كند پروا كسى از مرگ يك حيوان زخمى?

 مرغى كه شب در بالشم پر مى گشايد,hناله
قصه ها مى گويد از جان كندن مرغان زخمى

چون كالفى در هم و سر درگم ام, كو راد مردى?
تا رها سازد مرا از محنت اين جان زخمى?

ناتوان شد دست ام و شعرى كه بر كاغذ نوشتم,
در هم و مغشوش شد,چون جان اين دوران زخمى!

زبيده جهانگيرى «شبنم»۳۰ مرداد ۱۳۸۱
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جواهرى وجدى
سفر نكرده ز سيرو سفر چه ميداند?

ز رجن راه و بيم خطر چه ميداند?
مگو ,ز راز حقيقت به مدعى سخنى

كه بى خبر ز جهان خبر چه ميداند?
به آرميده گلى تا سحر به بستر ناز

ز حال عاشق خونين جگر چه ميداند?
كسى كه دست بر آتش گرفته است ز دور

ز خرمنى كه بود شعله ور چه ميداند?
كسى كه در سر او نيست درك شعر و هنر,

رموز عشق و كمال هنر چه ميداند?
مبر مبردم نادان متاع علم و خرد

كه سنگريزه بهاى گهر چه ميداند?
گلى كه خفته در آغوش شبنمى تا صبح

ز شور و ناله مرغ سحر چه ميداند?
 حور و قصور زاهد راhبغير وعده

معاف دار كه جز اين قدر منيداند?
به خود پرست كه وجدى به پرتگاه رود

ز حق مگوى كزين بيشتر منيداند

يكى از اشعار خوب فريدون توللى كـه در دوران
شاه دست به دسـت و سـيـنـه بـه سـيـنـه مـى گـشـت

 «اندرز سوختگان» است.اين قصيده راhقصيده
با ياد توللى با هم بخوانيم:
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ترسم ز فرط شعبده, چندان خرت كنند
تا داستان عشق وطن, باورت كنند

من, رفتم از چنين ره و , ديدم سزاى خويش
بس كن تو, ورنه خاك وطن بر سرت كنند

گيرم ز دست چون تو, نخيزد خيانتى
خدمت مكن, كه رجنه به صد كيفرت كنند

گر واكند حصار «قزل قلعه» لب به گفت
گويد, چه پيش چشم تو, با همسرت كنند

بر زنده باد گفنت اين خلق خوش گريز
دل برمنه, كه يكتنه در سنگرت كنند

پتك اوفتاده در ك^ ضحاك و , اين گروه
 آهنگرت كنند!hخواهان,كه باز كاوه

ايران, هميشه دوزخ ارباب غيرت است
آتش منه به سينه, كه خاكسترت كنند

چون, گوژ گشت آينه, تصوير بر خطاست
تاريخ نيست, اينكه مدام از برت كنند

زجنير عدل خسرو و آن خر كه شكوه كرد
آورده اند, تا به حقيقت, خرت كنند

ز آن پادشه, به خون كسان تشنه تر, نبود
ليك اين به كس مگو, كه زخس كمترت كنند

نخوت فروش تخت جم, اى بيهنر, مباش
تا خود عالج فقر جنون پرورت كنند

فخرت بود به كورش و, دستت چو اردشير
دايم دراز, تا كمكى ديگرت كنند

الف از قضيب عاريه كم زن, كه وقت كار
 بخت اندرت كنند!hشرم آيد ار به حجله

در آن وطن, كه قدرت بيگانه حاكم است
رو خار ره مشو, كه چو گل پر پرت كنند

عيار باش و دزد و زمين خوار و زن مبزد
تا برتر از سپهبد و سر لشكرت كنند

تلقين قول سعدى فرزانه, حيلتى است
 آن ششدرت كنندh بستهhتا جاودانه

نابرده رجن ,گنج ميسر شود, عزيز
رو, ديده باز كن,كه چه در كشورت كنند

بازار غارت است, تو نيزاى پسر, مخسب
گوئى بزن, كه فارغ ازين چنبرت كنند
ور زانكه خود غرور تو, بر فضل و دانش است

حاشا كه اعتنا به چنين گوهرت كنند
من, آزموده ام ره تقوى, به رجن عمر

زين راه كج مرو, كه سيه اخترت كنند
رو, قهرمان وزنه شو, اركامت آرزوست

تا خار چشم مردم دانشورت كنند
در خايه مالى, اى دلى غافل, حكايتى است

گر يادگيرى,از همگان برترت كنند
القصه, اى رفيق سيه بخت ساده لوح

راهى بزن, كه سجده به سيم و زرت كنند
مام وطن, به دامن بيگانه, خفته مست

دل بدگمان مكن, كه چه با مادرت كنند!
شيراز : ۱۳۴۱


