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كوتاهترين شعر براى سنگ مزار
s� dH�

سفر تن را تا خاك متاشا كردى?
سفر جان را از خاك به افالك ببين

گر مرا مى جويى
سبزه ها را درياب
با درختان بنشين

فريدون مشيرى
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نصرت الله نوح
برگريزان خزان آمد و باز
سالى از دفتر ايام گذشت
سال پر دلهره و دردى بود

با همه رجن سراجنام گذشت
***

برگريزان خزان آمد و باز
يادم از زندگى ى خويش آمد

كه چها ديدم از اين چرخ دو رنگ
جاى نوشم همه جا نيش آمد
***
بر گريزان خزان آمد و باز

ريخت در خاطره ام ياد غمى
غم آتش زن و هستى سوزى

غم بنيان كن عشق صنمى
***

همه ديدند بهارى گلريز
بهر من بوده همه فصل, خزان

 نشكفتًگل اميد من اصال
در كC باد خزان داد عنان

***
هر كجا بينم سرگشته و زار
برگى از شاخه جدا افتاده

يادم آيد ز دل خويش كه چون
در كC رجن و بال افتاده

***
 پژمرده كه هستFهمچو آن شاخه

منتظر تا برسد فصل بهار
من سراپا همه چشمم كه شود

 عشق و اميدم پر بارFشاخه
***

ياد او گر نبود زندگى ام
تيره باشد چو شب ظلمانى

غم او گر چه توانسوز بود
گرچه باشد همه سرگردانى
***
ليك شادم بچنين غم شادم

كه غم عشق بسى شيرين است
دوست دارم كه بسوزم چون شمع

حاصل زندگى ى من اين است
***

برگريزان خزان آمد و باز
زنده شد يادش در خاطر من

هر كجا باشد شادان باشد
فتنه جو دلبر افسون گر من

تهران ۴۱/۹/۷
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يزدانبخش قهرمان
تا كى در اين كشور از اين ترسم, از آن ترسم

از خويش و از بيگانه, از خرد و كالن ترسم
تا كى ز هر گفت و شنود و پرسش و پاسخ

چون طفل تنبل از شروع امتحان ترسم
تا كى چوره گم كرده دزدى در شب تاريك

از هر صداى پا و بانگ ناگهان ترسم
تا كى چو طفل بيمناك از جن گرمابه

در ميهن از عفريت آزادى ستان ترسم
گفتم شوم آزاد و آزادى به دست آرم

نز خشم بهمان و نه از جور فالن ترسم
غافل كه تا ايران و ايرانى در اين دنياست

بايد ز هر مرد و زن و پير و جوان ترسم
غافل كه اينجا نشكفد گلهاى آزادى

ور بشكفد بايد ز جهل باغبان ترسم
هر سال و مه در وحشت از ماهان و ساالمن

هر شام و روز از گشت روزان و شبان ترسم
در فرودين انديشناك از مهر مه باشم

چون در مه ارديبهشتم از ابان ترسم
وقت جوانى ترسم از تسليم پيران بود

پيرانه سر از توسن طبع جوان ترسم
پارينه مى ترسيدم از سفاكى طاغوت

امساله از بيرحمى روحانيان ترسم
پارينه ترس از لوطى تصنيC خوامن بود

امساله نيز از حاجى تعويذ خوان ترسم
پارينه ترسم زان به نام شه ثنا خوان بود

امساله زين نام خدايش بر زبان ترسم
القصه از مردم فريبانى خدا نشناس

بازيگر اندر نقش دايه ى مهربان ترسم
قومى عمامه بر سران, جمعى ردا پوشان

زين گرگهاى رفته در جامه ى شبان ترسم
وين تيره بختى بين كه در پايان راه عمر

از ضعC و رجنورى جسم ناتوان ترسم
يك عمر ترسم زين حيات بى ترحم بود

اينك ز مرگ چاره ساز مهربان ترسم
ترس از چه! از مردن? چه نادامن, چه مجنومن

كز راحت جاويد و عيش جاودان ترسم
اين جان به خوارى كندن است, اين زندگانى نيست

كاندر وطن دائم ز جاسوس و عوان ترسم
اينجا بهشت عدن دزدان است و جباران

حق دارم ار من زين مكين و اين مكان ترسم
اى نيكبخت آن كس كه از مادر نزاد اينجا

من بر سياهى طالع نوباوگان ترسم
تن آزمايشگاه گوناگون بالها شد

از سخت جانى اين تن درد آشيان ترسم
كو مرگ تا جامن ز قيد تن رها سازد

كز سخت گشتنهاى اين بند گران ترسم
تن پنج پا يك وار چسبد زندگانى را

من از سماجتهاى تن در حفظ جان ترسم
ياران, عزيزان, دوستان رفتند و اينك من

تنها, در اين وحشت سراى بى امان ترسم
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 ترا, درد منى دهد امانFگر تن خسته
گر قدم و دم ترا, نيست گهى به ره توان

گر همه عيش و نوش تو, رفته به تاراج زمان
گر به بهار پيكرت, خانه زده دم خزان

گر ز سرا و آشيان,عاشق تو برده مكان
بر دل روشنت نگر, عشق چه مى دهد نشان
گر به لب خموش تو, مهر سكوت شد عيان

 راز جهانFچشم سخنور تو شد آينه
گر سر بيقرار تو شاكى تقدير و زمان

 روشن دلت حاكى ز آرام روانFديده
بر دل پر عتاب تو نور دميده از نهان

بر ملكوت ميروى نيست ترا به پا عنان
گام زنى چو بر زمين,پاى تو برسر مكان
راه ز دل چو ميروى, ره بردت به المكان

تو به ره رسالتت خنده زنى به خاكيان
تو برگزيده, رسته اى ز عالم كون و مكان

اسم تو بر سماء شد, رسم تو چون شود عيان
 پر ستاره اى, جاى ترا در آسمانFخوشه

ليلى حسامى (روح پرور) - سپتامبر ۲۰۰۴

دفتر يكم مجموعه آثار احمد شاملو در ۱۱۲۰ صفحه چاپ
ايران با لطC دوستى به دوستم رسيد. آنرا دو باره خواندم.
دو باره بخاطر اينكه من با همه شـعـرهـاى شـامـلـو, در متـام
Fسالها و با او همراه بوده ام و آنها را بارها خوانده ام. گزينه
من از اين مجموعه براى چاپ در ماهنـامـه پـژواك,بـيـشـتـر
آثار كالسيك شاملوست تا به جوانانـى كـه پـيـروان شـامـلـو
هستند نشان بدهم كه او در شعر كالسيك نيز مانند نـيـمـا
يوشيج مقتدر بود و تالش كنند تا مانند او و نيما بـر شـعـر
كالسيك نيز مسلط باشند و با بهره گيرى از گنجينـه غـنـى
شعر فارسى براى آيندگان, نيما و شاملوى ديگرى باشند.
شاملو در صفحه ۱۰۷۵ همين كتاب در بخش يادداشت ها
و توضيحات نوشته است كه: اين شعر را در سال ۱۳۳۳ از
زندان قصر براى پدرش نوشته است چون پدرش از او خواسته بود

و از زندان آزاد شود.                             نوحتا تنفرنامه بنويسد 
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احمد شاملو
بدان زمان كه شود تيره روزگار, پدر!

سراب و هستو روشن شود به پيش نظر.
مرا- به جان تو- از ديرباز مى ديدم

كه روز جتربه از ياد مى برى يك سر
سالح مردمى از دست مى گذارى باز

به دل مناند هيچ ات ز راد مردى اثر
مرا به دام عدو مانده اى به كام عدو

بدان اميد كه رادى نهم ز دست مگر?
نه گفته بودم صد ره كه نان و نور, مرا

گر از طريق بپيچم شرنگ باد و شرر?
كنون من ايدر در حبس و بند خصم نى ام

كه بند بگسلد از پاى من بخواهم اگر:
به سايه دستى بندم ز پاى بگشايد

به سايه دستى برداردم كلون از در.
من از بلندى  ى ايمان خويشنت ماندم

در اين بلند كه سيمرغ را بريزد پر.
چه درد اگر تو به خود مى زنى به درد انگشت?

چه سجن اگر تو به خود مى كنى به سجن مقر?
به پهن دريا ديدى كه مردم چاالك

برآورند ز اعماق آب تيره درر
به قصه نيز شنيدى كه رفت و در ظلمات

كنار چشمه ى جاويد جست اسكندر
هم اين ترانه شنفتى كه حق و جاه كسان

منى دهند كسان را به تخت و در بستر
نه سعد سلمان ام من كه ناله بردارم

كه پستى آمد از اين بركشيده با من بر
چو گاه رفعت ام از رفعتى نصيب نبود

كنون چه مويم كافتاده ام به پست اندر?
مرا حكايت پيرار و پار پندارى

ز ياد رفته كه با ما نه خشك بود نه تر?
نه جخ شباهت مان با درخت بارورى

كه يك بدان سال افتاده از ثمر ديگر,
كه ساليان دراز است كاين حكايت فقر

حكايتى ست كه تكرار مى شود به كرر.
نه فقر,باش بگويم ات چيست تا دانى:

وقيح مايه درختى كه مى شكوفد بر
در آن وقاحت شورابه, كز خجالت آب

به تنگ بالى بر خاك تن زند آذر!
تو هم به پرده ى مائى پدر. مگر دان راه

مكن نواى غريبانه سر به زير و زبر
چه ت اوفتاده? كه مى ترسى ارگشائى چشم

تو را مس آيد روياى پر تاللو زر?
چه ت اوفتاده? كه مى ترسى ار به خود جنبى

ز عرش شعله درافتى به فرش خاكستر?
به وحشتى كه بيفتى ز تخت چوبى ى خويش

به خاك ريزدت احجار كاغذين افسر?
تو را كه كسوت زرتار زرپرستى نيست

كاله خويش پرستى چه مى نهى بر سر?
تو را كه پايه بر آب است و كار مايه خراب

چه پى فكندن در سيل بار اين بندر?
تو كز معامله جز باد دستگيرت نيست

حديث باد فروشان چه مى كنى باور?
حكايتى عجب ست اين! نديده اى كه چه سان

به تيغ كينه فكندند مان به كوى و گذر?
چراغ علم نديدى به هر كجا كشتند

زدند آتش هر جا به نامه و دفتر?
زمين ز خون رفيقان من خضاب گرفت

چنين به سردى در سرخى ى شفق منگر!
يكى به دفتر مشرق ببين پدر, كه نبشت

به هر صحيفه سرودى ز فتح تازه بشر!
بدان زمان كه به گيالن به خاك و خون غلتند

به پاى مردى,ياران من به زندان در,
مرا تو درس فرومايه بودن آموزى

كه توبه نامه نويسم به كام دشمن بر?
جنات تن را زجنير روح خويش كنم

ز راستى بنشامن فريب را برتر?
ز صبح تابان برتامب- اى دريغا- روى

به شام تيره ى رو در سفر سپارم سر?
قباى ديبه به مسكوك قلب بفروشم

شرف سرانه دهم وان گهى خرم جل خر?
مرا به پند فرومايه جان خود مگزاى

كه تفته نايدم آهن بدين حقير آذر:
تو راه راحت جان گير و من مقام مصاف
تو جاى امن و امان گير و من طريق خطر!
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من بى تو غمگينم مرا مگذار و مگذر
بازآ به تسكينم مرا مگذار و مگذر
گرد وجودت آتشى بر جان خريدم

پروانه آئينم مرا مگذار و مگذر
تيرى ز مژگانت به جامن خوش نشسته

آهوى خونينم مرا مگذار و مگذر
محراب ابروى تو گشته قبله گاهم

بردى دل و دينم مرا مگذار و مگذر
بر اشك من مى خندى و مست غرورى

دزدانه مى بينم مرا مگذار و مگذر
بختم اگر تنها شود همچون كبوتر

در چنگ شاهينم مرا مگذار و مگذر
در آسياب عشق چرخيدى و رفتى

من سنگ زيرينم مرا مگذار و مگذر
از دوريت جانا ندارم زندگانى

بنشين به بالينم مرا مگذار و مگذر
حسن نيك بخت
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اينقدر ضعيفم كه گر آهى بدميدم,
بينيد ز جا, چون پر كاهى بپريدم!

جان پيشكشش كردم و گفت اين ز تو نبود,
كاول قدم آن را بنگاهى بخريدم.

 اميدF عمر خود از كشتهFدر مزرعه
كى شد كه بجز خار, گياهى درويدم?

قانع ز دهان تو بحرفى شدم, آنهم
گاهى بشنيدم ز تو, گاهى نشنيدم.

بسيار ز بيداد تو عاجز شدم, اما
جز سوى تو, ديگر به پناهى ندويدم.

كى شد كه ز فرماندهى چشم سياهت
امر امد و من راه سپاهى نبريدم?

تصديق وفا داريم اين بس, كه ز دستت
صد گونه جفا ديدم و آهى نكشيدم.
ابوالقاسم الهوتى.باكو آوريل ۱۹۲۲

شعر «بابك» كار تازه دوست و شاعر ارجمند مسعود سپند است
 «آرش كمانگير» روانشاد سياوش كسرايىFكه خواندن آن منظومه

را در ذهن زنده مى كند. شعر بابك سپند ديد و بافت منـاسـبـى
براى گسترش اين منظومه ملى - ميهنـى دارد و امـيـدواريـم آقـاى
سپند اين شعر را بخشى از حماسه بابك بپـنـدارد و در امتـام آن
بكوشد. زيرا جاى خالى منظومه بابك در ادبيات فارسى خاليست.        نوح
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د سپندمسعو
دستهايش بسته بود از پشت... اما مشت

جامه اش... از جنس خون و
جامش از خمخانه ى زرتشت

خـــســـتــــه تــــن, جــــان در خــــطــــر... آز رده دل...
خاموش...

مهر را... در سينه مى پرورد
كينه را ... در خويشنت مى كشت...

ارغوان ديدگانش...
با شفق ها و, شقايقهاى ميهن گفتگو مى كرد.

تير باران نگاهش,
بارگاه معتصم را, زير و رو مى كرد.

دل... به فرمان دليرى داشت
ترس را, بى ابرو مى كرد....

اهرمن از خشم مى لرزيد
دژ دل و دژ خو و دژ آهنگ...

بانگ زد.. ( با واژه هايى زشت و بى فرهنگ),
اى سگ ,اى زنديق, كامت چيست?

اى موالى, اى عجم, سوداى خامت چيست?
پس چرا از ما منى ترسى?

پس چرا بر خود منى لرزى?
بابك اما... راى ديگر داشت,

كشتى ى انديشه, در درياى ديگر داشت
در نگاهش مرگ آسان مى منود, اما...

زندگى در باورش,معناى ديگر داشت
تن ميان جمع و, دل در جاى ديگر داشت

زير لب, جنواى ديگر داشت.
زنده بايد بود و, شادى كرد

مام بوم خويش را, بايد نگهبان بود
با پيام راستى... با مردمان,بايست رادى كرد.

اهرمن,فرياد زد:افشين- چه مى گويد?
و افشين,آه افشين,واى افشين

آن گنهكار پريشان روزگار شرمسار از برگ برگ
خونى تاريخ

آن همان اكنده از هر گند,
آن همان بى ريشه بى پيوند,

خوفناك از كرده ى خود, سر به زير افكند.
اهرمن با تيزخندى طعنه زد, بابك هراسانا?

و بابك, آن گو نستوه,آن نستوه سبالنكوه
آن اسطوره ى بيگانه با اندوه

آن ايينه دار مزدك و مانى
چشم در چشم ستم,فرياد زد: بسيار آسانا...

بار ديگر نعره زد, تنديس استبداد
و پژواك خروشش رفت تا ژرفاى آذرپاد.

كه دستش را بزن جالد...
و دژخيم سيه بنياد...

همان مزدور ظلمتخانه ى بيداد...
با يك ضربه از پهلو...

چنان زد تا كه خون فواره زد از پاره ى بازو.
تهمدل,در هم كشيد ابرو,

سهمدل,خر خنده زد بر او...

اختران كى مى برند از ياد...
آن شبى كه, شيون شمشيرها... پيچيده در بغداد..

و بابك... تا نبيند اهرمن, سرخى ى او را زرد...
تا نخواند از نگاهش درد...

تا نپندارد, كه پايان يافت اين آورد...
چهره را, با خون ناب و تابناكش, ارغوانى كرد...

وانگاه...تا نيفتد پيش پاى اهرمن
خود را به پشت انداخت.

چشم ها را بست.
شهپر انديشه را وا كرد.

بال در بال هماى عشق...
گشت و گشت و گشت تا خود را...

بر فراز كشور سيمرغ پيدا كرد.
هر طرف هر سو نگه افكند

 چــــونكـــاوه»ســـيـــاوش, «كــــورشيـــك طـــرف 
خورشيد

جمشيد و آرش و, گرد آفريد و  رستمسوى ديگر
با نور افكن اميد...

 را هم ديدديو اشتيج و يعقوب و خيزش پير توس
و ديگر گاه...بر لبانش گوهر لبخند,

دست در پشت هزاران بابك آزاد... يا در بند,
با آسودگى... جان باخت

او روانش را ز ننگ بندگى پرداخت
تا ز خشت جان پاك خويش, ايران ساخت...

ايران ساخت... ايران ساخت...


