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احمد شاملو
آنگاه بانوى پر غرور عشق خود را ديدم

 پر نيلوفر,�در آستانه
كه به آسمان بارانى مى انديشيد

و آنگاه بانوى پر غرور عشق خود را ديدم
 پر نيلوفر باران,�در آستانه

كه پيرهنش دستخوش بادى شوخ بود
و آنگاه,بانوى پر غرور باران را

 نيلوفرها,�در آستانه
كه از سفر دشوار آسمان باز مى آمد.

براى نوه ام برديا
نصرت الله نوح
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آيا مرا روزى به خاطر خواهى آورد?
اى همچو گنجشكى ميان دست هايم

تو تازه از راه آمدى, حيران و مبهوت
من در سراشيب افولى در فنايم.

***
اى كبك سرمست

هشدار, تا چون مرغكى زيرك نيفتى
در دام اين دوران پر مكر فسونگر
در هر قدم, صد دام دارد زير دانه

در هر گذر, شهبازها را مى كند پر
***

در روزهاى دور ديگر
از من نشانى در بسيط خاكدان نيست
اما تو شاداب و سبكبال و سبك خيز

«بر عرصه هاى بيكران آرزوها»
چون آهوى نو خيز پويا رهنوردى
در سنگالخ زندگى پوينده مردى

اما, مرا ديگر در اين ميدان زمان نيست.
***

من نيز روزى
شاهين صفت, در نور خيز كهكشان ها

مست از شراب عشق, در پرواز بودم
در مزرع سبز زمين, با خيل خوبان

عمرى, انيس و مونس و همراز بودم.
***

گل مى شكفت از نغمه هاى ما به هر دشت
جوش و خروش مى, به خم, از جوش ما بود

مهتاب مى خنديد بر ما از در و دشت
 اميد ما بى انتها بود�چون شعله

***
اما من امروز

چون پرتو گلرنگ خورشيد غرومب
 نشكفته ى صبح بهارى�تو غنچه

من رهسپار كوى نسيان و سكومت
تو رو به سوى زندگانى دارى, آرى.

***
اينك زمين و آسمان رام تو باشد
مرغ زمان پر بسته, در دام تو باشد

گر ساغرم خاليست از صهباى هستى
سرشار عشق و زندگى جام تو باشد

شهريور ۱۳۷۶ آگست ۱۹۹۷
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0تـقــديــم بــه مــهــنــدســان و شــهــرســازانــى كــه هــمــه
يادگارهاى شهر مـا را از بـن زدونـد و بـا بـرجـهـا و

ند سازيهاشان, راه پرواز پرندگان را در آسـمـان اشبل
ستند.ب
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زيباترين شام عالم, شبهاى تهران من بود
شبهاى زيباى تهران, روياى هر مرد و زن بود

شهرى پر از روشنايى, با كوچه هاى قديمى,
با آن بناها كه صدبار, بهتر ز پاريس و كن بود

شب از فراز بلندى, شهر شگفت آور من,
با منظر دلفريبش,رشك بهشت عدن بود

اقدسيه, و ازگل,تا قيطريه و قلهكاز 
يا يوجنه زار و علفزار, يا باغ و دشت و دمن بود

,رستم آباد, ملك اوين, شمران و باغ در بنددر 
يك سو درختان سر سبز,يك گوشه آب و چمن بود

از باغ چون مى گذشتى, آرامبخش روانت,
شب بو و آالله و ناز, عطر گل و ياسمن بود

در كوه يا بوته زاران, همراه مرغان وحشى
يارى ده عقل و هوشت, بوى گياه و گون بود

, در زير آن سق^ نيلىآبشارش و قلعهپس 
هم روحبخش روانها, هم زندگى بخش تن بود

شهرى پر از مهربانى, با مردمى رام و آرام
بيگانه با نادرستان, عارى ز شر و فنت بود

خلقى كه با كار و كوشش, مى ساخت فرداى خود را
سوداى پاك و شريفش, خدمت به خلق و وطن بود

 جايگاه او باش و اشرار و هر كوقصر قجر
 اهرمن بود�هم عهد با نادرستان, همكاسه

***
شبهاى بى تاى تهران,شبهاى سرمستى و عشق

شبهاى موسيقى و شور, شبهاى شعر و سخن بود
كانون مهر و هنر بود, در هر خيابان و هر كوى,

سلطان هر مجلس آن, بى شبهه استاد فن بود
«حافظ»در محفل شاعرانش, «ايران»و«تهران»و 

 در راس هر اجنمن بود (۱)«ناصح»مرد, بزرگى, چو 
در غرفه هاى شگفت بازار آن, مردمانى

كز بينشان از درستى, دهها اويس قرن بود
, با آب ناب قناتشدروس و قلهكمن طفل 

ياران عهد قديمم «صغرى», «پرى»و «كهن» بود (۲)
, خيل بزرگى زيارانگلبندك ورى و درارگ

, جاى عزيزان من بوددروازه دولت , سر چشمه
دوالب و خرابات, كوى شوش و مختارى و شاپور

هر يك نشانى ز شهرى با يادهاى كهن بود
 با استخر عهد عقيق اش,ونكدر روستاى 

گلگشت ما در علفها, يا شاخه هاى جگن بود
دردا كه خوردند و بردند, از پيكر پاك تهران,

آن يادهاى عزيزى,كز آن به پا اين بدن بود
با سنگ و سيمان و آهن, تا برج و بارو بسازند,
كشتند شهرى كه روزى چشم و چراغ وطن بود

 خود چه كرديم?انصاف را شهر تهران,�با كشته
از بعد ويرانى خويش چون مرده اى بى كفن بود

من شهروندى غريبم , در زاد بومى كه روزى
هر گوشه اش پاره اى چون اجزاى اندام من بود

جز اصفهان حبيب و جز بختيارى, به چشم ام
اين شهر بيگانه ديرى, زندان و بيت و احلزن بود

اكنون چو تبعيد يامن, ياكو ليان و غريبان
در اين خيابان كه كويش پر دود و آبش جلن بود

مرثيه شد شعرم اما, دامن كه رغم باليا
من زنده ام زانكه دامن يارى ده ام ذواملنن بود

با اشك و با خون نوشتم, اين شعر و اميد دارم
روزى كه اين شهر كارش در دست مردان فن بود,
«شبنم» بر آيين و رسمى, سامان بگيرد كه روزى
گويم كه:«زيباترين شهر, تهران بى تاى من بود»
زبيده جهانگيرى «شبنم»۱۸ و ۱۷ ديماه ۱۳۸۱

«ايران», «تهران»و «حافظ» معتبرترين اجنمنهاى ادبى ايران۱ - 
بودند و استاد گرانقدر «محمد على ناصح» موسس اجنـمـن ادبـى

ايران» و رييس آن بود.
 بعدى)» و�۲ - «صغرى خلج,«پرى شاهيالنى (پرى زنگنه

«كـهـنـدخـت كـهـن» دوسـتـان ايـام نـوجـوانـى مـن در مـدرســه
«جنت» قلهك بودند.

k�U� “« v�e  sOLC�

مسعود سپند
بيا تا ظلمت آباد دل زاهد براندازيم

ز غيرت آتشى بر چوب خشك منبر اندازيم
شرر بر جان ديو ودد ز اشعار تراندازيم

سليمان را به حيرت خانه انگشتر اندازيم
بيا تا گل برافشانيم و مى در ساغر اندازيم
فلك را سق^ بشكافيم و طرحى نو دراندازيم

در آن هنگامه كز هر سوى باران فغان ريزد
فغان از قامت فرياد تا اعماق جان ريزد

ز پاى افتد گل و هر دم خزانى در خزان ريزد
زمستان در زمستان در ميان استخوان ريزد

اگر غم لشكر انگيزد كه خون عاشقان ريزد
من و ساقى بهم سازيم و بنيادش براندازيم
در اين غربت اگر بودم به هر بود و نبودى خوش
به كارون و ارس هر شب فرستادم درودى خوش

به دفتر كاهى قلبم نوشتم ياد بودى خوش
كه از سر چشمه ى چـشـمـم خـوشـم بـا زنـده رودى

خوش
شچو در دست است رودى خوش بگو مطرب سرودى خو

كه دست افشان غزل خوانيم و يا كوبان سراندازيم
چه درياها كه پنهان است در خم ها به ميخانه

ز خير سر گذشتم تا نهادم پا به ميخانه
نوشتم سر نوشتم را به يك اما به ميخانه

به غير از غم منى افتد كسى از پا به ميخانه
بهشت عدن اگر خواهى بيا با ما به ميخانه
كه از پاى خم ات يكسر به حوض كوثر اندازيم

چرا اى ديده ى بيدار خواب اندر قدح ريزيم
ز مرداب فراموشى حباب اندر قدح ريزيم
بيا در بزم هشياران شتاب اندر قدح ريزيم
به اشك شادمانى آفتاب اندر قدح ريزيم

شراب ارغوانى را گالب اندر قدح ريزيم
نسيم عطر گردان را شكر در مجمر اندازيم

كنهگارى كه شب يا قاضى احلاجات مى بافد
به جاى مهر در مهراب مو هومات مى بافد

سحر با سرب خون بر چهره هاى مات مى بافد
دل من زين همه ريب و ريا هيهات مى بافد

يكى از عقل مى الفد يكى طامات مى بافد
بيا اين داورى ها را به پيش داور اندازيم

طبيبان هنر ديگر منى گيرند نبض ساز
به جز شالق حتى آب  هم افتاده از آواز

بر آتشبام دل ها هرم حسرت مى كند پرواز
ستمكيشان به جز بسنت نفر مودند راهى باز

سخندانى و خوشخوانى منى ورزند در شيراز
بيا حافظ كه تا خود را به ملك ديگر اندازيم
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همه دشمن و دوست گو بشنوند
بدين گفته گريان و خندان شوند

دل دوستان باز يابد اميد
تن دشمنان لرزه گيرد چو بيد

كه مائيم با جمله ز خم و گزند
بپاى ايستاده چنين سر بلند

بهمراهى كاروان اميد
بكين خواهى همرهان شهيد

بيك دست شمشير جنگ آزما
بدست دگر مشعل رهنما

بيك نيمه دل پر ز خشم و خروش
به نيم دگر تشنه ى ناز و نوش

سراپاى ما غرق خون است و چون
نباشد از اين زخمها غرق خون

دل از دشنه ى تيز دشنام ريش
قدمهاى پوينده در راه خويش

تن از بوسه ى تازيانه كبود
بلب همچنان آن گرامى سرود

سرودى كه از آتش و خون گذشت
سرودى كه هرگز دگرگون نگشت

سرودى چو گل نرم و چون دشنه تيز
سرودى در او مژده ى رستخيز

سرودى پيام آور روز نو
در آن صد هزار آرزو در گرو

بتاب اى بلند اختر دلنشين
مبان اى اميد شكيب آفرين

«جهان بشنود بانگ فرياد ما»
كه برده نشد روح آزاد ما

ز هر سوزشى گرمتر تافتيم
ز هر مردنى زندگى يافتيم

اگر هم نبردى در آيد ز پاى
ز مردان ديگر تهى نيست جاى

من و تو كه زجنير صد دانه ايم
نگهبان بيدار اين خانه ايم

اگر من نباشم تو پاينده باش
نگهبان اين آتش زنده باش.

* شعر «سـرود شـهـيـدان» را در جـزوه اى كـه در
سالهاى قبل از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ چاپ شد يافتم,
اما متاسفانه نام شاعر بر باالى شعر نيامده است.

 بيان و سـبـك روانـشـاد�من اين شـعـر را بـه شـيـوه
مهندس مصطفى سر خوش مى دامن با چاپ آن از
همه عزيزانى كه صاحب اصلى شعر را مى شناسند

مى خواهم تا آنرا به ما معرفى كنند.  نوح

UO�u�

هوشنگ ابتهاج «سايه»
مهى كه مزد وفاى مرا جفا دانست

دلم هر آنچه جفا ديد ازو وفا دانست
روان شو از دل خونينم اى سرشك نهان

چرا كه آن گل خندان چنين روا دانست
صفاى خاطر آيينه دار ما را باش

كه هر چه ديد غبار غمش صفا دانست
گرم وصال نبخشند خوشدلم به خيال

كه دل به درد تو خو كرد و اين دوا دانست
تو غنچه بودى و بلبل خموش غيرت عشق

به حيرمت كه صبا قصه از كجا دانست
ز چشم سايه خدا را قدم دريغ مدار

كه خاك راه ترا عين توتيا دانست
تهران, خرداد ۱۳۳۶

با ياد بزرگمرد شعر فارسى مـهـدى اخـوان ثـالـث
كه شهريور ماه هر سال يـادآور سـوگ جـانـگـذار

اوست.
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به دكتر حميد مصدق
حلظه اى خامـوش مـانـد, آنـگـاه بـار ديـگـر سـيـب

سرخى را كه در ك^ داشت به هوا انداخت.
سيب چندى گشت و بازآمد.

سيب را بوييد.
گفت:

-«گپ زدن از آبياريها و از پيوندها كافى ست.
خوب, تو چه مى گويى?»

- «آه چه بگويم? هيچ»
***

سبز و رنگين جامه اى گلبفت بر تن داشت.
دامن سيرابش از موج طراوت مثل دريا بود.

از شكوفه هاى گيالس و هلو طوق خوش آهنگى
به گردن داشت.

پرده اى طناز بود از مخملى- گه خواب گه بيدار
با حريرى كه به آرامى وزيدن داشت.

روح باغ شاد همسايه
مست و شيرين مى خراميد و سخن مى گفت,

و حديث مهربانش روى با من داشت.
 ى آهن باغش�من نهادم سر به نرده

كه مرا از او جدا مى كرد,
و نگاهم مثل پروانه

در فضاى باغ او مى گشت,
گشنت غمگين پرى در باغ افسانه.

او به چشم من نگاهى كرد.
ديد اشكم را.

گفت:
-«ها, چه خوب آمد به يادم, گريه هم كارى ست.

گاه آن پيوند با اشك است, يا نفرين
گاه با شوق است, يا لبخند,يا اس^ يا كين,

و آنچه زين سان, ليك بايد باشد اين پيوند.»
بار ديگر سيب را بوييد و ساكت ماند.

من نگاهم را چو مرغى مرده سوى باغ خود بردم.
آه,خامشى بهتر.

ورنه من بايـد چـه مـى گـفـتـم بـه او, بـايـد چـه مـى
گفتم?

گرچه خاموشى سرآغاز فراموشى ست,
خامشى بهتر,

گــاه نـــيـــز آن بـــايـــدى پـــيـــونـــد كـــو مـــى گـــفـــت,
خاموشيست.

چه بگويم? هيچ
جوى خشكيده ست و از بس تشنگى ديگر

بر لب جو بوته هاى بارهنگ و پونه و خطمى
خوابشان برده ست.

با تنى بى خويشنت, گويى كه در رويا
مى بردشان آب, شايد نيز,آبشان برده ست.

به عزاى عاجلت اى بى جنابت باغ,
بعد از آنكه رفته باشى جاودان بر باد,

هر چه هر جا ابر خشم از اشك نفرت باد آبسنت.
همچو ابر حسرت خاموشبار من.

اى درختان عقيم ريشه تان در خاكهاى هرزگى مستور,
يك جوانه ى ارجمند از هيچ جاتان رست نتواند.

اى گروهى برگ چركين تار چركين پود,
يادگار خشكساليهاى گرد آلود,

هيچ بارانى شما را شست نتواند.
مهدى اخوان ثالث تهران- شهريور ۱۳۴۱
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در تغزل ابريشمين همسرايان مرگ و ميالد

و در كهكشان بوسه هاى منظوم رگبار بر پلك هاى
فرو بسته سنگپاره ها

 زخمى نارجنستان هاى مشرق�از حنجره
فرياد برميخاست:

آنك خط عبور
كه ناهنگام موريانه هاى مقوايى از زندان چـوبـيـن

خويش برگشتند
تا عريانى زمين را از چشم اندازى به پهناى فاجعه

ديدار كنند
 عتيق هجرت را بر كتيبه هايى از خضـوع�و قصيده

 خاك بنويسند�المسه
(۲)

اى خوبترين همنشين شبانه هاى هميشه و هنوز
برگرد كه آن هفت ساالر سپيد گيسوى كهن را با من

در كهفى به تنگى روزگار به زودى ديدار خواهد افتاد
ى خوبترين همنشين شبانه هاى غربت هميشه و هنوزا

كه از درگاه آيينه ها سبز سبز ميگذشتى
 نخلهاى بيمار را�آوايت ريشه هاى باژگونه

 دستان من پيوندى بود�با رگهاى گشاده
برگرد و دست هايت- اين دو كبوتر سفيد- را از

آشيان دست هاى من پرواز مده
سر انگشتانت اين دو مخمس بى همتا را به ذهـن

دستهاى من بسپار
و به زبان مخملين بالغت باران ها

بر صحيفه هاى شعور سرخ شقايق بنويس
كه سر اجنام جنگل دستها و بازوها

حصار خواب كدامين تهمنت را فتح خواهد كرد?
 آتشين كدام سالمان�و از تخمه

كدامين حالج
 كودكان كدام شهر�با هجاهاى زبان هاى بريده

قنوت سرخ شهادت را بر بام هاى هفت اقليم خواهد
خواند?
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محمد تقى كامكار پارسى (فسايى)
تواى رفيق هم از حال ما چه مى دانى?

تو تازه رسته نهالى وفا چه مى دانى?
اسير عشق توام سرسرى مپندارش

تو راز عشق من بينوا چه مى دانى?
تو هجريار به دوران نديده اى هرگز

بغير جور و جفا دلبرا چه مى دانى?
«نبا شدت خبر از لذت وفادارى

تو قدر صحبت اهل وفا چه مى دانى»?
چه روزها كه به ياد تو ناله سر دادم

 درد آشنا چه مى دانى?�نفير ناله
نه ناله ام بشنيدى نه اشكهام بديدى

ز چشم اشك گسارم بتاچه مى دانى?
اگر چه سنگدل استى شنو ز درد دلم

طبيب درد من استى دوا چه مى دانى?
رقيب كرده بسى فتنه ها بكار دلم

تو اى عزيز از اين فتنه ها چه مى دانى?
دكر شكايت تو پيش هيچ كس نبرم

چرا كه بى خبرى حال ما چه مى دانى?
سن حوزه, كاليفرنيا, آگوست ۱۹۹۳
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دكتر شفيعى كدكنى
حسرت نبرم به خواب آن مرداب

كارام درون دشت شب خفته ست.
دريايم و نيست باكم از طوفان:

دريا, همه عمر, خوابش آشفته ست.
تهران, ۱۳۶۶


