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مبناسبت پنجمين سال خاموشى احمد شاملو
از شهر سرد....

احمد شاملو
 روشن شدن بود�صحرا آماده

و شب, از سماجت و اصرار دست مى كشيد
من خود گرده هاى دشت را بر ارابه ئى توفانى در

نورديدم:
اين نگاه سياه آزمند آنان بود- تنها, تنها- كه از
[روشنائى صحرا جلو گرفت و در آن هـنـگـام كـه
خــور شــيــد, عــبــوس و شــكـــســـتـــه دل از [دشـــت
ميگذشت, آسمان ناگزير را به ظلـمـت جـاودانـه

نفرين كرد.
 در را بر هم كوفت.�بادى خشمناك دولنگه

و زنى در انتظار شوى, هراسان از جا بر آمد.
چراغ, از نفس بويناك باد فرومرد

وزن, شـرب سـيـاهـى بـر گـيـسـوان پـريـش خـويــش
افكند.

 اسبى سركش, بر�سپيده دمان را ديدم كه بر گرده
 افق به انتظار ايستاده بود�[دروازه

و آنگاه,سپيده دمان را ديـدم كـه, نـاالن و نـفـس
گرفته, [از مردمى كه ديگر هواى سخن گفنت به

سر [نداشتند, ديارى ناآشنا را راه مى پرسيد.
و در آن هنگام, بـا خـشـمـى پـر خـروش بـه جـانـب
شهر آشنا [نگريست و سرزمين آنان را, به پستى

و تاريكى جاودانه دشنام [گفت.
پدران از گورستان بازگشتند

و زنان,گرسنه بر بورياها خفته بودند.
كبوترى از برج كهنه به آسمان ناپيدا پر كشيد

 كـودكــى مــرده زاد را بــر درگــاهّو مــردى, جــنــازه
تاريك [نهاد.

ما ديگر به جانب شهر سرد باز منى گرديم.
 جـهـان را در پـيـراهـن گـرم تـو خـالصـه�و مـن:هـمـه

ميكنم.
خنده ها, چون قصيل خشكيده, خش خش مرگ

آور [دارند.
سربـازان مـسـت در كـوچـه هـاى بـن بـسـت عـربـده

ميكشند.
و قحبه ئى از قعر شب با صداى بيمارش آوازى

مامتى [مى خواند.
عل] هاى تلخ در مزارع گنديده خواهد رست

و بـاران هـاى زهـر بـه كـاريـزهــاى ويــران خــواهــد
ريخت

مرا حلظه ئى تنها مگذار,
مرا از زره نوازشت رويين تن كن:

من به ظلمت گردن منى نهم
 جهان را در پيراهن كوچك روشنت خالصـه�همه

كرده ام [و ديگر به جانب آنان باز منى گردم.
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زاهدم گفت بيا, يكچندى
ترك مستى كن واين عادت زشت

تا به كى, مستى و بى پروايى?
چند ازين شاهد و جام و لب كشت

هر چه خواهى به بهشت آماده ست
مى كوثر , صنم حور سرشت

گفتمش: دست ازين نسيه بدار
«به جهنم كه نرفتم به بهشت!»
غالمحسين جواهرى(وجدى)

t	«œËU� ‰U��

تو رفته اى و وصل تو محال جاودانه است
گواه خاطر و دلم خبر از اين نشانه است

تو رفته اى و هرم ياد و انتظار وصل تو
 تنم شرار پر زبانه است�به شمع خسته

تو رفته اى و خامش نوا و نغمه هاى تو
سرود بى نوائى از حيات بى ترانه است.

تو رفته اى و برزن اميد و باور دلم
شقايق است و بوته اش كه سر بسر جوانه است

تو رفته اى و مانده ام اسير موج چشم تو
چه موجهاى بيكران به بحر بى كرانه است.

تو رفته اى و آرزوى رويت مرور تو
به زيسنت,به خواب من پر از گل بهانه است

تو رفته اى و اندرون خانه ى پر از شبم
 شبانه استِ شبِخيال ماهتابى ات مه

تو رفته اى و آفتاب و عطر گل بجاى تو
مگر به آن و حلظه اى چراغ آشيانه است.

تو رفته اى و از زالل اشتياق و مهر ما
مبانده دفترى غزل كه نغر و عاشقانه است!
ليلى حسامى (روحپرور)مى ۲۰۰۵

ÆÆÆb	U� v� t� X�«b� UNM�

چرا توق] كنم,چرا?
پرنده ها بجستجوى جانب آبى رفته اند

افق عمودى است
افق عمودى است و حركت:فواره وار

و در حدود بينش
سياره هاى نورانى مى چرخند

زمين در ارتفاع به تكرار مى رسد
و چاه هاى هوايى

به نقب هاى رابطه تبديل مى شوند
و روز وسعتى است

كه در مخيله ى تنگ كرم روزنامه منى گنجد
چرا توق] كنم?

راه از ميان مويرگ هاى حيات مى گذرد
كيفيت محيط كشتى زهدان ماه

سلول هاى فاسد را خواهد كشت
و در فضاى شيميايى بعد از ظلوع

تنها صداست
صدا كه جذب ذره هاى زمان خواهد شد

چرا توق] كنم?
چه مى تواند باشد مرداب

چه مى تواند باشد جز جاى تخم ريزى حشرات فساد
افكار سردخانه را جنازه هاى باد كرده رقم ميزنند.

نامرد, در سياهى
فقدان مرديش را پنهان كرده است

و سوسك... آه
وقتى كه سوسك سخن مى گويد

چرا توق] كنم?
همكارى حروف سربى بيهوده است.

همكارى حروف سربى
انديشه ى حقير را جنات نخواهد داد

من از سالله درختامن
تنفس هواى مانده ملولم مى كند
پرنده كه مرده بود مبن پند داد

كه پرواز را بخاطر بسپارم
نهايت متامى نيروها پيوسنت است,پيوسنت

به اصل روشن خورشيد
و ريخنت به شعور نور

طبيعى است
كه آسياب هاى بادى ميپوسند

چرا توق] كنم?
من خوشه هاى نارس گندم را

به زير پستان مى گيرم
و شير مى دهم.

صدا, صدا,صدا, تنها صدا
صداى ميل طويل گياه به روئيدن

صداى خواهش شفاف آب به جارى شدن
صداى ريزش نور ستاره بر جدار مادگى خاك

صداى انعقاد نطفه ى منى
و بسط ذهن مشترك عشق

صدا, صدا, صدا, تنها صداست كه مى ماند
در سرزمين قدكوتاهان

معيارهاى سنجش
هميشه بر مدار صفر سفر كرده اند

چرا توق] كنم?
من از عناصر چهارگانه اطاعت مى كنم

و كار تدوين نظامنامه ى قلبم
كار حكومت محلى كوران نيست

مرا به زوزه ى دراز توحش
در عضو جنسى حيوان چكار

مرا به حركت حقير كرم در خالء گوشتى چكار
مرا تبار خونى گل ها به زيسنت متعهد كرده است

تبار خونى گل ها, ميدانيد?!
فروغ فرخ زاد
آذر ماه ۱۳۴۵
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عبداحلليم شايق
اى ياد تو همچو جان گرامى

جا دو سخن جهان نظامى
رفتى تو و رفت روزگاران

رفتند بسى سخنگزاران
«از آنچه رميده و ارميده »

ايزد چو توئى نيافريده
در بزم سخن چو پا نهادى

صد روزن نو بر او گشادى
با حكمتش ارجمند كردى

و ز دانش سر بلند كردى
در دهر هر آنكه راز دانست

او منزلت تو باز دانست
خسرو, با فر خسروانه

با دانش و فضل بيكرانه
در ملك سخن مسخر تست

 نظم برتر تست�دلداده
حافظ كه رموز غيب داند

هم مدحت حضرت تو خواند
من كيستم اى يگانه استاد

كز حكمت و دانشت كنم ياد
دل در غم روزگار مانده

دور از يار و ديار مانده
در اين شهرى كه راز دان نيست

دلرا همراز و همزبان نيست
ياد توانيس جان من بس

گفتار تو همزبان من بس
۱۹۹۴- سان هوزه كاليفرنيا
* عبداحلليم شايق شاعر استـاد افـغـانـسـتـان كـه در
كاليفرنيا زندگى ميكرد در ماه گذشته (مى ۲۰۰۵)
چشم از جهان فرو بست براى او شادى روان و براى
ساير دوستان و بستگانش شكيبايى آرزو داريم.

روانشاد شايق شعر «يادى از نظامى» را ۱۱ سال
پيش براى مراسم نهصدمين سال نظامى ساخته بود.

 شعر آص] فكرت شاعر استاد افغانستان كهًضمنا
در رثاى شايق سروده شده در زير مى خوانيد:

به دوست شيرين و نور چشم ما حليم جان شايق
‰bL� Ë fH	 r�

اى هم نفس و هم دل و هم صحبت و همراه
ما مانده زمين گير و تو را ره شده كوتاه

اى مرغ بهشتى كه ازين باغ پريدى
رفتى كه تو را تنگ شد اينجا جوالنگاه

از ما چه شنيدى كه لب از نطق ببستى?
از ديدن ما دارى آخر ز چه اكراه?

از شوق لب كيست كه بستى ز سخن لب?
وز عشق رخ كيست كه رفتى به تك چاه?

گفتى كه نشينيم و بگوييم سخنها
تو راه دگر رفتى و من ديده فرا راه

اى دوست,به رمز سخن دوست,تو واق]
اى يار, به اسرار دل يار, تو آگاه

بنشين و مگير از ما آن صحبت جان بخش
بر گرد و منه بر ما اين فرقت جانكاه

ما گرچه ز ديدار تو نوميد شدستيم
نوميد نسازدت خداوند ز درگاه

اى مير گذرگه را از نام خوشت فخر
ايزد كندت هم نفس پير گذرگاه

دوست داغدار:آصF فكرت
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غربت افسانه تنهايى بود
كه رها مى شد در گنبد خاموشى غم

و زمان خسته ز اوهام سكوت
به در و پنجره ام مى كوبيد

حلظه ها مى پژمرد درچم خاطره ها
شب غبار آگين بود

جام زر شهد تهى
و جوانى مى خفت در كالف اندوه

من در انديشه نان بودم و عشق
و پريشانى بخت

و خزانى كه در آن سوى افق, به يغما مى برد
بوسه شعله مهر
ورق خاطره ها

و نهاالن و بهاران را
و دل دختر شب مى سوخت در متناى وصال سحر

جاده ديگر گون بود
و پلهاى گذشته ويران
غربت آغاز والدت بود

در دشت پر افسون غريب
دور در سينه پر عاطفه مادر

غربت اندوه, گسسنت و شكسنت بود
و رهايى ز همه پيوند

و گذر از ظلمت تنهايى
و رسنت در بند

و شكفنت در طوفان
و شگفنت در طوفان
مصطفى موسوى اوت ۲۰۰۴
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دلى كه در دو جهان جز تو هيچ يارش نيست
گرش تو يار نباشى جهان به كارش نيست

چنان ز لذت دريا پر است كشتى ما
كه بيم ورطه و انديشه كنارش نيست

كسى بسان صدف وا كند دهان نياز
كه نازنين گهرى چون تو در كنارش نيست

خيال دوست گل افشان اشك من ديدست
هزار شكر كه اين ديده شرمسارش نيست

 ديوانگان عشقم و بس�نه من ز حلقه
كدام سلسله ديدى كه بى قرارش نيست

سوار من كه ازل تا ابد گذرگه اوست
سرى مناند كه بر خاك رهگذارش نيست

ز تشنه كامى خود آب مى خورد دل من
كوير سوخته جان منت بهارش نيست

عروس طبع من اى سايه هر چه دل ببرد
هنوز دلبرى شعر شهر يارش نيست
هوشنگ ابتهاج «سايه» تهران, ۱۳۵۳
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دكتر قدمعلى صرامى
جنگلم,

سرم پر از خيال سبز.
ميوه هام,كال سبز,

برگ هام, الل سبز,
آب بازيم, زالل سبز,

آفتاب و آسمامن, آل سبز,
مى شتامب از فراز قال سبز,

تا فرود حال سبز,
مى خمد چو پر دال سبز,

مى چمم چو الم:
حرف آخر دل
آى,.... دل,

پر گرفت با دو بال سبز!
دل شديم ها! دلى درست!
الم من, حري] دال تست.

مى طپيم,
هر دو, داغ در بالل سبز.

خون سرخ ما پر است از سوال سبز.
آفتاب,شعله سرخ مى كند,

هميشه,
در ميان تابه هاى برگ,

با زغال سبز!
۶۰/۹/۱۴
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سحر دليجانى (طلوع)
گيسويم بوى دود مى دهد چشمامن بوى حسرت

مى ترسم آخر آرزويم را با خود به گور برم.
آرزوى رفنت را آرزوى بوسيدن خاك را.

آرزوى حس كردن
نوازش دست بادى سوزان بر صورمت را.

مى ترسم آخر خاك من از من بگريزد و غبار شود.
مى ترسم آخر تپش شاد قلبم

كه با كوچكترين يادى از آرزويم
به مسابقه با پرواز تند زنبوركى برمى خاست,

دگر از تپيدن بيفتد و آرام گردد.
من قلب آرام منى خواهم من خون را كه منيخواهم.

مى خواهم مانند آتشفشانى شعله ور گردم.
و خومن بسان مذاب, به غليان افتد.

از آرزويم كه مى گويم,همه غصه ها ز يادم ميروند.
 باغ�و تنها خوشى رسيدن به اين دورترين غنچه

در خاك ذهنم بلوغ ميكند.
منى خواهم اين عنچه بخشكد!

من بايد كوله با خود را بر دوش گذارم.
 خاكى قدم گذارم.�كفش به پا كنم و بر جاده
وطنم به انتظار من است

تا بر خاك خسته اش بوسه زمن
و در رگهاى خشكش

خون عشق خود را جارى كنم...
گيسويم بوى دود مى دهد. چشمامن بوى حسرت

مى ترسم آخر,آرزويم را با خود به گور برم.
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كنم در غروبى كه نيستنگه مي
يكى الله در دامن كوه و دشت

نشسته غمين در گذرگاه عمر
 كوژ پشت�يكى پير دملرده

عصايش چو انگشت طفالن خرد
رقم بر زمين مى زد و مى نوشت

كه از آمد و رفنت روز و شب
رسيد عمر من گر به هشتاد و هشت

مرا حاصل عمر بسيار چيست
بغير از تنى خسته جانى پلشت?

گذشت مه و سال با من نگفت
كه اين عمر كى آمد و كى گذشت

اگر جان سپارم شبى الجرم
به ابرو نيارد خمى سرنوشت

معماى عمر من اين بود و هست
كه اين زاده شد از چه آن درگذشت
رامش دامغانى
ژانويه ۱۹۸۵
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آب بقا كجا و لب نوش او كجا?
آتش كجا و گرمى آغوش او كجا

سيمين و تابناك بود روى مه, ولى
سيمينه مه كجا و بناگوش او كجا?

دارد لبى, كه مستى جاويد ميدهد
ميناى مى كجا و لب نوش او كجا?

خفتم بياد يار در آغوش گل, ولى
آغوش گل كجا و برو دوش او كجا?�

بى سوز عشق, ساز سخن چون كند رهى?
بانگ طرب كجا, لب خاموش او كجا?
رهى معيرى ارديبهشت ماه ۱۳۲۸


