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دكتر امير حسين شروين
ريغ باغ فسرده است و مرده گلزاراند

به مرگ باغ عروس چمن عزاداران
چه باد حادثه آيا به گل شبيخون زد

كه باغ و راغ تهى شد ز رنگ و بو,ياران
كجاست خنده سورى و ناز نرگس مست?

چه شد صفاى قرنفل بطرف كهساران?
بصد زبان نگشايد چرا لبى سوسن?

شكوفه از چه كند باغ را نه گلباران
مگر كه بخت فرو بسته رخت از گلشن?

كه مانده ساكت و خاموش و سرد بسياران
بجاى نسترن و ياس و الدن و گل سرخ

فضاى باغ چه خس ها گرفته و خاران
در اين خيال كه از شاخه مرغكى محزون

بناله گفت فغان از فسون طراران
ز تند باد حوادث نبود مردن باغ

فسرده گشت ز بيداد و ظلم جباران
بساط ظلم و ستم گرم باشد از شش سوى

ببين تو دود و دم بارگاه قهاران
زمانه ملعبه ناكسان و بلهوسان

جهان بكام دل بى رگان و بيعاران
«بال» و «فتنه» همان انگليس و آمريكاست

اعوذ بالله از اين گرگها و كفتاران
فقط نه باغ خراب است زين دو آفت شوم

كه عاملى همه ويرانه ز آن جهانخواران
ز دانه, ريشه و ساقه, ز شاخه, عنچه و برگ

هزار لعنت و نفرين براين دو غداران
چنين فساد نكردند در جهان هرگز

مغول و رومى و تازى و ترك و تاتاران
نه باغ بلكه جهانى خراب از ايشان است

خدا خراب كند خانه ستمكاران
حديث عشق بنا محرمان چه مى گويى

«نوا» بگوى تو با محرمان و هشياران!
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 ابيات شعرم`بى تو اى جان غزل- جان واره
بى تو اى آهنگ موزون نيايشهاى ديرم

بى تو ديگر دير هم بى ورد جانان-
راهبانى را نيازى برمنى آرد.

بى تو اى آواى فرياد درومن
بى تو اى شور و نوا-

 ساز و سرودم`اى نغمه هاى زنده
 سازم` مرغى طنينش را ز تار مرده`بى تو حتى ناله

منى يابد.
بى تو اى زرين خطوط منت عشقم

بى تو اى فصل بهارين از كتاب سرنوشتم
بى تو ديگر باد هم در مركبش اوراق اين آشـفـتـه

دفتر را منى خواهد
بى تو اى عشق عجين با جان و دينم

بى تو اى آمال ايام پسينم
بى تو فردا هم مرا در نقش يك بازيگر خوش بين

رويائى منى خواهد.
بى تو اى دلداده ام اى دلستامن

بى تو اى عشق يقين - اى اعتقادم
بى تو ديـگـر عـشـق هـم, پـيـمـان و سـوگـنـد مـرا در

مكتب دلدادگى باور منى دارد.
بى تو اى آغشته در مهر برينم- مهربامن- برترينم
بى تو ديگر مـهـر هـم از روزن تـاريـك قـلـبـم پـرتـو

اميد را بر دل منى تابد
بى تو اى شمع وجودم- بى تو اى شور حضورم

بى تو من پروانه اى گم كرده شمعم
بى تـو از پـروانـه بـودن رقـص بـى آهـنـگ مـرگـم-

رقص بى آهنگ مرگم
رقص مرگم!!!

ليلى حسامى- روحپرور
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 دهقان ز غصه آه ندارد,`سينه
 دارا ز ليره راه ندارد.`كيسه

نعمت اشراف, در حساب نيايد,
زحمت مزدور, سال و ماه ندارد.

فعله كه داده است تخت و تاج بشاهان,
كفش بپا و بسر كاله ندارد!

بيشرفى بين كه سير نان دهاتيست
خواجه و, حق منك نگاه ندارد.

باغ جهان, بى وجود فعله و دهقان,
ميوه كه سهلست, يك گياه ندارد.

غير دو دست و دو بازوان توانا
هيچ كجا فعله دادخواه ندارد.

باده بنوش اى مقيم كشور شورا,
شادى ملكى كه شيخ و شاه ندارد.

 ظلمست,`شعر تو, الهوتيا, كشنده
اين اثر البته يك سپاه ندارد.
ابوالقاسم الهوتى نخجوان فوريه ۱۹۲۲
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روح الله پيريايى
به دام خداوند ظلم و ستم

نگر مردمان را به زجنير غم
جهان در كr جاهالنست و بس

ز نيكو خصاالن نبينى تو كس
به بازى گرفتند اينسان جهان

ببين در پس پرده دست نهان
چو پرده بر افتد عيان مى شود

بسى حرف پنهان بيان مى شود
به زور و زر و حيله پاينده اند

هراسان ز نيروى آينده اند
به قصد هراساندن و برترى

روانه شده هر طرف لشگرى
ز جهل جهان جاهالن زنده اند

خود اين بذر بد را پراكنده اند
حقيقت چو پنهان مباند چنين

نبينى نشان از دل نكته بين
سر از خواب بركرده اين اژدها

كه ويران كند عالم خفته را
فرو مى خورد آهوان را به دشت

غم كشتگان ببين در اين سرگذشت
ز جور و ز بيداد اين اهرمن

بسى كشته بينى به دشت و دمن
به كار فريبند و مردم ستيز

خرافه پرست و حقيقت گريز
چنين گفته فردوسى خوش سخن

به آواز نو از زمان كهن
ره رستگاريت دانائى است

كه دانائى ات خود توانائى است
آوريل ۲۰۰۲

سىى هر فـارشعر زيباى «تشنه در آب» فريـدون مـشـيـر
، با تنگ بـلـورى عيـد نـوروزد به فضاى اثـيـرا با خـوزبانـى ر

انيم: امـاقتى مـى*خـود. وه هفت سين مـى*بـرماهى و سـفـر
ندانى است...اسان زدر اين حصار بلورين  يك ماهى هر

ا كه در حصار بى روزنم شاعر ره معصوآيا بى اختيار چهر
شا به خانه خاموده، نوروز رحشت آلوتعصبات و فضاى و

مان مجسم منى*كنيم؟د در نظرمى*بر
سـتــى داريــم واى شـاعـر آرزوى تــنــدرت بـردر هـر صــور

ه در كـام جـان مـى*ريـزيـم و لــذته قـطـرا قـطـرش رشـعـر
مى*بريم.
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فريدون مشيرى
با شاخه هاى نرگس
شمع و چراغ و آينه
تنگ بلور و ماهى

نوروز را به خانه خاموش مى برم
هرچند

رنگين كمان لبخند
در آستان خانه نباشد

هرچند درطلوع بهاران
درشهر, يك ترانه نباشد.

شمع و چراغ و آينه و گل
انگيزه هاى شادند

يا خود, به قول «حافظ»
«مجموعه ى مراد»

اما, درين حصار بلورين
يك ماهى هراسان زندانى است

هرچند آب پاكش,
مانند اشك چشم!
هرچند در بلورش,

آوازه هاى آينه,
پروازهاى نور

در جمع شمع و نرگس و آئينه و چراغ
اين ماهى هراسان

در جستجوى روزانه اى تنگ تنگ را
- با آن نگاه هاى پريشان -

پيوسته دور مى زند و دور مى زند
اما دريچه اى به رهائى

پيدا منى كند.

من, از نگاه ماهى, در تنگناى تنگ
بى تاب مى شوم

وز شرم اين ستم كه براين تشنه مى رود
انگار پيش ديده او آب مى شوم

چون باد, با شتاب
از جاى مى پرم

زندانى حصار بلورين را
تاآبدان خانه خاموش مى برم

آرام تر ز برگ,
مى بخشمش به آب

مى بينم از نشاط رهائى
در آن فضاى باز

پرواز مى كند!
آزاد, تيزبال, سبكروح

سرمست
بر زمين و زمان نازمى كند!

تا در كشد متامى آن شهد را به كام
با منتهاى شوق دهان باز مى كند

هرچند
ديوار آبدان خزه بسته

پاشويه ها خراب,شكسته
و آن راكد فسرده درين روزگار تلخ

ديگر به خاكشير نشسته!

اين آبدان, اگر نه بلورين
وين آب اگر نه روشن, مانند اشك چشم

اما جهان او, وطن اوست
اينجا, متام آنچه در آن موج مى زند

پيوند ذره هاى تن اوست.
آه اى سراب دور!

ما را چه مى فريبى,
با آن بلور و نور!.
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فروردين ماه هر سال يادآور خودكـشـى دردنـاك
صادق هدايت نويسنده بزرگ ايران است كه در
سال ۱۳۳۰ رخ داد. با اينكه ۵۳ سـال از مـرگ
او مى گـذرد هـنـوز داغ او بـراى فـرهـنـگ و ادب

ايران تازه است.
 پر فـروغLمبناسبت سالـگـرد خـامـوشـى ايـن شـعـلـه

حتقيق و داستانسرايى ايران, شعرى را كه زنـده
ياد مهدى اخوان ثالث براى او ساخـتـه اسـت دو

باره و چند  باره مى خوانيم:
ÁœU+ ÈË—Ï©±® „UM/ 

اگرچه حاليا ديرى ست كان بى كاروان كولى
ازين دشت غبار آلود كوچيده ست,

و طرف دامن از اين خاك دامن گير برچيده ست,
هنوز از خويش پرسم گاه: آه

 منناك?`چه مى ديده ست آن غمناك روى جاده
***

زنى گم كرده بوى آشنا,و آواز دخلواهى?
سگى ناگاه ديگر بار

وزيده بر تنش گمگشته عهدى مهربان با او
چنان چون پار يا پيرار?

سيه روزى خزيده در حصارى سرخ?
اسيرى از عبث بيزار و سير از عمر

به تلخى باخته دار و نـدار زنـدگـى را در قـمـارى
سرخ?

و شايد هم درختى ريخته هر روز همچون سايه در
`زيـرش هـزاران قـطـره خــون بــر خــاك روى جــاده

منناك?
***
چه جنوا داشته با خويش?

 سـودازده,`پـيـامـى ديـگـر از تـاريـك خـون دملــرده
كافكا?

-(درفش قهر,
مناى انتقام ذلت عرق يهودى از نظام دهر.)-

جلن در لج, لج اندر خون و خون در زهر)
همه خشم و همه نفرين, همه درد و همه دشنام?
درود ديـگـرى بـر هـوش جــاويــد قــرون و حــيــرت

عصيانى اعصار
ابررند همه آفاق, مست راستين خيام?

چه نقشى مى زده ست آن خوب
به مهر و مردمى يا خشم يا نفرت?

به شوق و شور يا حسرت?
 منناك?`دگر بر خاك يا افالك روى جاده

دگر ره مانده تنها با غمش در پيش آيينه
مگر, آن نازنين عياروش لوطى?

شكايت مى كند ز آن عشق نافرجام ديرينه,
وز او پنهان,به خاطر مى سپارد گفته اش طوطى?

كدامين شهسوار باستان مى تاخته چاالك
 منناك?`فكنده صيد بر فتراك روى جاده

***
كه مى داند چه مى ديدست آن غمگين?

دگر ديريست كز اين منزل ناپاك كوچيده ست.
و طرف دامن از اين خاك برچيده ست.

ولى من نيك مى دامن,
چو نقش روز روشن بر جبين غيب مى خوامن,
كه او هر نقش مى بسته ست, يا هر جلوه مى ديده ست,

 منناك`منى ديده ست چون خود پاك روى جاده
تهران, ارديبهشت ۱۳۴۰
(۱) مدتها پس از خودكشى صادق هدايت همـيـن چـنـدى
پيش در اخبار او خواندم كه در ايام نزديـك بـه آن فـرجـام

 خود را كه نزد ايـن و آن`تلخ, چند تايى آثار منتـشـر نـشـده
بوده ازشـان مـى گـيـرد و بـا آنـچـه از ايـن دسـت آثـار پـيـش

 بحرانى و خشم آگين مى`خودش بوده, يكجا, در يك حلظه
سوزاند, و از آن جمله كتابى يا كتابـچـه اى بـوده اسـت يـا

 منناك» كه شايد بعضـى`منيدامن چه, نامش «روى جـاده
از دوستان دمخور و نزديك هدايـت ايـن كـتـاب را نـزد او
ديده باشند يا نام و نشانش را شنيده.اما جز آنچه گذشت
ديگر خط و خبرى از چند و چون ايـن اثـر مـنـتـشـر نـشـده و

 مردم` در دست نيست و يا ما انبوه و عامهً او, ظاهرا`سوخته
 نفس خبرًبى خبريم. بارى, از حرفهاى ديگر گذشته, اصال

و اسم و سرنوشت اين اثر معدوم از آن عزيز براى من خاطره
انگيز و درد آلود بود, و پرسشها و حسرت و تاثرها با خود
داشت كه يحتمل از خوانده هاى كار او پيشم كمتر نبـود.

 اين ملك,`گرامى خوبى كه ننگ وجود تهران را بر صفحه
هزاره اى و قرنى چند يك بار, پيدا شـدن چـنـيـن نـازنـيـن
فرزندى در دامش مگر بشويـد و كـفـاره دهـد. اكـنـون ايـن

 شكسته بستـه اى بـر`زمزمه اى است با او براى او و كتيـبـه
 ياد ارجمند او.`آستانه

مهدى اخوان ثالث
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على اشترى (فرهاد)
كاش! بودى روزگارم بر كنار از هرچه هست

تا بپاى دل نرفتى نيش خار از هرچه هست
جاه و مال و ناز و نعمت بود و گنج سيم و زر

من بحكم دل گزيدم مهر يار از هر چه هست
راحت دل خواستم در زندگى از آنچه نيست

رجن خود جستم بجان در روزگار از هرچه هست
نيك و بد, هر يك بجاى خويش دارد اعتبار

پيش چشم ما فتاد اين اعتبار از هرچه هست
گه ز سر مستى خروشيم و گه از رجن خمار

خاطر ما بين كه باشد بيقرار از هرچه هست
گر شراب و شهد دارد يا شرنگ جانگداز

كاش خالى بود جام روزگار از هرچه هست
راستى نايد بكار مردمان كج مدار

راه را كج كن كه گردى كامكار از هرچه هست
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بسيار سالها به سر خاك ما رود
كاين آب چشمه آيد و باد صبا رود

اين پنج روزه مهلت ايام آدمى
بر خاك ديگران به تكبر چرا رود

اى دوست! بر جنازه دشمن چو بگذرى
شادى مكن كه بر تو هم اين ماجرا رود

خاكت در استخوان رود اى نفس خيره چشم
مانند سرمه دان كه در آن تونيا رود

دامن كشان كه مى روى امروز بر زمين
فردا غبار كالبدت بر هوا رود

دنيا حريr سفله و معشوق بيوفاست
چون مى رود هر آينه بگذار تا رود

اين است حال تن كه تو بينى به زير خاك
تا جان نازنين كه برآيد كجا رود

بر سايبان حسن عمل اعتماد نيست
«سعدى» مگر به سايه لطr خدا رود

يارب! مگير بنده مسكين و دستگير
كز تو كرم فزايد و از ما خطا رود
سعدى شيرازى
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قلم به دست بگير و هنر منايى كن
بيافرين و به ملك هنر خدايى كن

جهان خلقت تو, عاملى متاشايى ست
 ما اين جهان متاشا كن`بيا زديده

جهان, مانى, و «ارژنگ» دلنوازش را
ز سحر آن قلم جاودانه احيا كن

 لطr اله بى چونى`چو خود نشانه
به صنع خويش يك از بى شمار پيدا كن

 باريكتر زمهر اينجاست»`«هزار نكته
به نوك خامه ات اين نكته را هويدا كن

طمع مدار ز دنياى شعله يارى و خود
جهان ديگرى از نور و عشق بر پا كن
«بهار» و «مادر» و «بهزاد» گرچه بى همتاست
هواى ساخنت صورتى چو «عيسا » كن
پس از «معين» و «مصدق» و يا «كمال امللك»
بيا و طرح جديدى ز خواجه «نيما» كن

به پاس آنهمه حق ناشناسى دوران,
كليد عشق به دست آر و فتح دل ها كن

و چون رها شدى از دام اين زمانه, دمى
ز روى لطr نگاهى به جانب ما كن
شبنم جهانگيرى
اين شعر را «شبنم» براى همسر هنرمندش محـمـد قـاضـى نـقـاش
معروف ساخته و در آن از تابلوهاى او نام برده است.دريغ كه اين
هنرمند نامى در ماه گذشته در تهران درگذشت و خانواده و دوستان

و جامعه هنرى را مامتزده ساخت . روانش شاد.


