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سرود بردگى كه از يكى از سايت هاى اينترنتى گرفته شده و
 آن براى ما معلوم نيست, تاريخ زندگى دراز انسـان��سراينده

ايرانى است. با اينكه هيچگاه ما شعرى بلندتر از يك ستون
ماهنامه پژواك را چاپ منيكنيم اما از اين شعر منثور تاريخ
گونه نتوانستيم بگذريم. بـا هـم آنـرا بـخـوانـيـم و در آئـيـنـه آن

چهره خود و اجدادمان را ببينيم.                          پژواك
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بادهاى گزنده خواب سنگينم را بر آشفت
و زخمهاى چركينم سر باز كرد

و من چون هيواليى در درازترين شب قطبى
از عمق اجنماد قامت كشيدم

و زانوامن را براى راهى دراز, در پى نور و گرمى آزمودم
و چشمامن را بدنبال مشرق گمشده در آفاق گرداندم

و ذهنم را در جستجوى گذشته كاويدم
چون پلنگى زخمى

در بهت خوف انگيز بيشه ها, در پى ياران گمشده
كوه ها را آواز دادم, دشتها را آواز دادم

و از ابر و باد و آسمان و زمين يارى خواستم
و بر ساحلهاى متروك گام نهادم

و با هر موج دريا را فرياد كردم
و نام و نشان خود را پرسيدم

و تنها پژواك صدايم را از كوهسار شنيدم!
اما ميديدم

كه روزگارى از همه اين گذرگاهها گذشته ام
و بر اين آبها پارو زده ام

و بر اين دشتها دانه افشانده ام
و بر اين ساحلها آتش افروخته ام

و بر ستيغ اين كوهها طاليه سپاهى را در انتظار بوده ام
كم كم به ياد آوردم

كه در صبح مه گرفته عهدى از ياد رفته زاده شدم
و همراه آفتاب دشتهاى بسيار پيمودم, و در اينجا

در اين دشت يخزده, كه به خواب رفته ام
و روزگارى سر سبز بود و بار آور

زادگاه فرزندامن را بر گزيدم  با شير و ببر هم پنجه شدم
و بر آبها پل بستم

و بر بلنديها خانه ساختم
و به اسبان وحشى لگام زدم

و گوسپندامن را در تپه ها چرانيدم  و آهن را گداختم
و با خيشم جلگه ها را بارور كردم

به ياد آوردم كه پيش از هر كس
نشانه هاى خدا را در خاك و آب و نور و هوا شناختم
به ياد آوردم كه با زردشت در كوهستانها همسفر بودم

و بر قله ها آتش افروختم  و با او
پيام خدا را به دشتها آوردم

و در زمين خود به دادگرى نشستم
و همراه كاوه آهنگر بر ضحاك شوريدم  و در البرز

همه توامن را در بازوان آرش نهادم
و با تنها تير تركشش رهانيدم

و در آزمون عفاف سياوش بر آتش تاختم  و با بيژن
به چاه در افتادم

و با رستم از هفت خان گذشتم
و با سهراب, ناشناس

پنجه در پنجه پدر افكندم
و پشتم به خاك و خنجرش در قلبم نشست!

به ياد آوردم كه از سند گذشتم
و اسبم را از نيل سيراب كردم و نام خود را بر صخره ها كندم

و باروى همكتانه را با بازوان خويش
از سنگهاى سخت پى ريختم و در تطاول آشور

در ركاب ديگو به پايمردى ايستادم
و در پارس به اسارت اسكندر در آمدم

و او, شبى مستانه خانه ام را به آتش كشيد
به ياد آوردم  كه به مزدك پيوستم و آينش را پذيرفتم

و برابرى را بشارت دادم و با همكيشامن
به فرمان كسراى عادل  زنده بگور شدم!

به ياد آوردم كه گردونه زمين را به طواف آفتاب بردم
و تقويم جهان را با بهار و زمستان همسفر كردم

و جهان را با جاده ابريشم به هم پيوند زدم
و در يونان خواب خدايان را بر آشفتم

و در بابل رهايى انديشه را از بند فرمان دادم
به ياد آوردم

كه خدايى داشتم كه از او در هراس نبودم
و به بردگيش تن ندادم و خداى من نيز هرگز

مرا به بردگى خود فرا نخواند!
به ياد آوردم  كه خدايى نيافريدم

و بتى نساختم
و كسى را به بردگى نگرفتم و تنها,

خاك و آب و هوا را كه آيه هاى راستين خدا
و همه هستى بود ستودم

و كتابى داشتم
كه مرا به روشنايى و پاكى, مهربانى و نيكى

دعوت ميكرد
و كم كم به ياد آوردم كه در مرو آسيابى بود كه در آن

بهالكت رسيدم

و در مداين  دشتى  كه در آجنا
كتابهاى بسيار در آتش مى سوخت

و در زير بلندترين طاق دنيا مردانى شقه مى شدند
و زنانى مى گريستند

و پسرانى, پشتهايشان از تازيانه خونين بود
و دخترانى دستهايشان به شترها بسته بود

و خانه ها مى سوخت,
و رودى  در آن خون روان بود!

به ياد آوردم كه در كاروان اسيران
سرگذشتم را در نى لبكى ميدميدم

و سرودى كهنه را زير لب زمزمه ميكردم
و خاك آشنا را بدرود ميگفتم

به ياد مى آوردم  در بازار برده فروشان شام و بغداد
قرنها از سرايى به سرايى و از مواليى به مواليى

بخشوده شدم
بيابانهاى جزيره العرب را همپاى فيروز ابولولو

پيشاپيش جمازه عبدالرحمان بن عوف
بر ريگهاى داغ پيمودم

به ياد آوردم كه با شهرزاد قصه گو
هزار و يك شب بيدار ماندم  و با شهربانو

در بيابانهاى رى  غريبانه مدفون شدم
به ياد آوردم كه كور و گنك و عجم  در كوچه هاى مدينه

در جستجوى دختران گمشده ام  هر شب
فرياد بى جواب كنيزكان نابالغ را

در حجله هاى خونين زفاف شنيدم
به ياد آوردم كه براى پاسدارى از عصمت حرمسراها

اخته شدم.
به ياد آوردم كه به شمشير گردن نهادم و جزيه دادم

و زمين خود را از فاحتامن به عاريت گرفتم
و خشم خداى فاحت  را بر بردگان فرارى دريافتم

به ياد آوردم
كه جانشينى خدا را بر زمين

در نرينگان يك دودمان موروثى كردم
و بر سر اين ايمان هزار بار به شهادت رسيدم!

به ياد آوردم كه بابك را با خدعه از پاى در آوردم
و ابومسلم را در پيش پاى خليفه به خاك هالك افكندم

و نان طاهر را به زهر آلودم  و منصور را به دار آويختم
و يعقوب را در نيمه راه, در بيابانها تنها گذاشتم.

و پيروان صباح را از برج بلند قلعه املوت
بر صخره ها پرتاب كردم.

و در اين قتال, آخرين برده نافرمان كسروى را
در زير ترازوى عدالت  در خون خود غرقه ساختم

و اعقاب خويش را به بردگى قاتالن خويش وصيت كردم.
به ياد آوردم كه به شكرانه آيين تازه

سرگذشت خود را از ياد بردم
و با سفالينه ها در عمق خاك, پنهان ساختم

و گذشته را  در گورى گمنام و بى نشانه به خاك سپردم
و چون كودكى هزاران ساله

در شبى كه اولين پدرخوانده ام به يثرب گريخت
از نو زاده شدم.

و مادرم
كه هرگز او را نديدم و شيرش را ننوشيدم

به گذشته پيوست و من,
از پستان شتران و كنيزكان بى فرزند

به سبك بردگان خانه زاد, بزرگ شدم
و خاك و باد و نور و هوا را از ياد بردم

و به انفال بخشيدم
و خمس دسترجنم را كه از آن من نبود به وارثان راستينش

كه فاحتان ميهن پيشين من بودند
پنهان و آشكار, رساندم

و در يافتم كه چندين هزار سال ديگر
مردى موعود بر خواهد خاست
و به بردگيم پايان خواهد داد!

و خداى فاحت  (*غنيمت)
كه هر سال گوسپندامن را به قربانى ميبرد

فرشتگانش را به نوازشم خواهد گماشت!
به ياد آوردم  به زبانى كه به آن هرگز

انديشه اى نداشتم
بيش از هزار سال فاحتان خود را ستودم

و سيادتشان را بر خود گواهى دادم
و پدران گمراه خود را كه از روشنايى و پاكى

و مهربانى و نيكى سخن گفته بودند
ناسزا گفتم.

به ياد آوردم كه كنج قناعت برگزيدم
و گنج دنيا را به اهلش واگذاشتم

و آموختم كه از شادى بپرهيزم
و خير و شر را استخاره كنم

و به سعد و نحس مدعن باشم
و از بيمارى و مرگ با بخششى به برده اى ديگر برهم

آموختم كه عفو و صبر پيشه سازم و انتقام و ظفر را
از آن فاحتان خويش بدامن

و آينده را از عطسه هاى فرد و زوج بپرسم
و پاى چپ را پيش از راست بردارم

و پاكيزگى را با وجب بسنجم  و در جنگ خانگى
از محلل يارى بجويم  و شترها را تنها

به پاس آنكه مركوب فاحتان بوده است نفر بخوامن
و باور كنم كه ماه با اشاره انگشتى دو نيمه شد

و اسبى بالدار آسمانها را شبانه پيمود

و چلچلگان خدا بت هاى مكه را
از چشم زخم پيالن ابرهه رهانيدند

آموختم كه بنده زادگامن را به نام فاحتان خويش بنامم
و گستاخيم را

با 'غالم' يا 'قربان' در كنار نامشان جبران كنم
تنها صادقى كه شناختم كذاب بنامم!

براى مردگان به زبانى كه هيچ منى دانند آمرزش بخواهم
و خدا را به زبانى كه خود منى دامن بستايم!

به ياد آوردم كه گور اجدا خود را به آب بستم
و براى فاحتان و نوادگانشان
مقبره هاى زر اندود بپا كردم

و در ثناى آنان و اطفال شير خوارشان
بيش از هزار سال گريستم و بجاى فاحتان مرده

در سالروز مرگشان هر ساله در جامه عزا, بر سينه كوفتم
و زجنير بردگير اخود بر پشت خويش نواختم

به ياد آوردم بيش از هزار سال در مقبره ها بست نشستم
و عدالت و ستم را كه از فهم من بيرون بود

به فتوا دريافتم
و ادراك خود را با 'تقليد' و 'اقتدا' جانشين كردم

به تكليr شرعى  بر حاميان خويش شوريدم
و با بيداد تقيه كردم  به ياد آوردم  كه به بردگى خو كردم

و در اين مشيت ناگزير
شمشير چنگيز را به سوهان كشيدم

و چرخ آسياب نيشابور را با خومن  گرداندم
و به عبرتى جاويدان در جاده ابريشم

برجى بلند از استخوان خويش برافراشتم
و دروازه ها را به روى تيمور گشودم

و سلطنتم را به حكم تقديرى كه ستارگان خبر ميدادند
به افغانها بخشيدم

به ياد آوردم در فتح الفتوح دشمن
پا از ركاب رخش برگرفتم

و لگامش را به دشمنان گرسنه سپردم
و به ساربانى شترها تن دادم و از سر تسليم

با آنان به بيع و شرى  نشستم
و در اين سودا رخت رزم از تن كندم

ودم را با دستارشان و زره ام را با عبايشانُو خ
و گرزم را با سبحه صد دانه شان معاوضه كردم

و كشتزارم را با نهر و چشمه سار
به جرعه اى از بهشت موعودشان بخشيدم

و در بزمشان چنگ زدم و دختركان نو رسم را
به حرمهايشان هديه بردم  و با هر طلوع

'سرود بردگيم' را ببانگ بلند و صوتى خوش
بر سر گلدسته هايشان به اقرار تالوت كردم!!!

برزين
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عبداحلليم شايق
اال اى سخن سنج فرخ نهاد

گرامنايه و پرهنر اوستاد
دلم با نواى تو دمساز بود

 راز بودyنوائى كه گنجينه
تو بودى سخن سنج دوران ما

در آميخت نظم تو با جان ما
شدى محرم خلوت مولوى

كزو يافت بنياد معنى نوى
ز بزم نظامى شدى بهره ياب

كه مه مهر يابست از آفتاب
كالم تو كز صد چمن رنگ داشت

دو صد نقش مانى چو ارژنگ داشت
دل آرائى نظم جامى در او

شكوه كالم نظامى در او
از آن پير دانا دل رازجوى

مبارك نهاد مناجات گوى
متاع دو صد ناله اندوختى

و از آن خرمن بيدالن سوختى
در اين روزگاران اندوه و درد

كه بر جان ما خصم بيداد كرد
جفاها بر اين خلق ناشاد رفت

كه بيداد چنگيز از ياد رفت
اگر ناله كردم به دشت و دمن

ز دل خون فشاندم به ياد وطن
تسلى ده جان نواى تو بود

نواى دل آشناى تو بود
نوايى كز آن خلق مدهوش گشت

چه گويم خدايا كه خاموش گشت
عبداحلليم شايق ۱۹۸۹- سن حوزه
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بيرياى گيالنى (شيدا)
خواهم اى گل خار باشم تا به دامانت نشينم

يا اگر خواهى به چشم دشمن جانت نشينم
گر سيه بخت و سيه نامم خوشا بر من كه روزى

خال گردم در كنار لعل خندانت نشينم
گر بريزى خون من با غمزه, گردم لعل احمر

تا چو گردن بند باالى گريبانت نشينم
ورمناند غير مشتى استخوان از پيكر من

شانه گردم در خم زلr پريشانت نشينم
استخوامن نيز خاكستر كند گر سوز هجران

چون غبار آرزو بر طاق ايوانت نشينم
مى دهى خاكسترم را گر به باد نامرادى

سايه گردم زير پاى شمع رخشانت نشينم
سايه ام گر محو گردد پيش خورشيد جمالت
خواب نوشين سحر گردم به مژگانت نشينم
گر شوى بيدار و بگشائى زهم پيوند مژگان
فتنه گردم, ناز گردم, روى چشمانت نشينم

عاقبت روزى كه از شيدا اثر باقى مناند
شعر گردم در دهان شكر افشانت نشينم.

آمد نسيم صبا, پيش از سپيده دمان
تا بسترد, ببرد, از دل ظالم غمان

مهدى اخوان ثالث
ÆÆÆø«d� XHÖ tÇ v�«œ

سعدى شيرازى
دانى چه گفت مرا, آن بلبل سحرى?
تو خود چه آدمئى, كز عشق بيخبرى

اشتر به شعر عرب, در حالت است و طرب
گر ذوق نيست ترا, كژ طبع جانورى

من هرگز از تو نظر, با خويشنت نكنم
 دل ندهد, هرگز به بى بصرىyبيننده

از بسكه در نظرم, خوب آمدى صنما
هر جا كه مى نگرم, گويى كه در نظرى

ديگر نگه نكنم, باالى سرو چمن
ديگر صفت نكنم, رفتار كبك درى

كبك اينچنين نرود, سرو اينچنين نچمد
طاوس را نرسد پيش تو جلوه گرى

هر گه كه مى گذرى, من در تو مى نگرم
كز حسن قامت خود در كس منى نگرى

از بسكه فتنه شوم, بررفتنت نه عجب
بر خويشنت تو ز ما صد بار فتنه ترى

بارى بحكم كرم, بر حال ما بنگر
كافتد كه بار دگر بر خاك ماگذرى
سعدى بجور و جفا, مهر تو بر نكند

من خاك پاى توام ور خون من بخورى
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فريدون توللى
اى داد چهر عمر غبار زمان گرفت

خورشيد عشق تيرگى جاودان گرفت
موى سپيد پرچم تسليم بر كشيد

ديدار مرگ تير ستيز از كمان گرفت
دست فسوس بر سر امواج خاطرات

بس عشقهاى مرده كه از هر كران گرفت
ايمان شكست و زين قفس تيره مرغ بخت

شادان گشود بال و ره آشيان گرفت
پاى اميد پيشرو كاروان عمر

آزرده شد ز راه و دل از كاروان گرفت
ياد گذشته دشمن قلب شكسته شد

باغ شكوفه سردى دور خزان گرفت
تصوير آرزو چو غبارى بدست باد

آهسته از نظر شدو رخت از ميان گرفت
گنج مراد در دل ويران انتظار

ناجسته ماند و مرگ بر او سايبان گرفت
بدبينى از شمار فزون گشت و دل زبيم

 نامهربان گرفتyبا مهربان قيافه
انديشه بال و پر زد و بيزار از اين جهان

 وهم و گمان گرفتyراه سپهر تيره
 گناه شد و مستى گناهyدل تشنه

يكباره پرده از سر عيب نهان گرفت
تابوت كودكى به سراشيب زندگى

درهم شكست و هر هوس مرده جان گرفت
آه از چراغ دل كه دمادم براه عمر

خاموش گشت و روشنى از ديگران گرفت
من خواستار مرگم و آوخ كه دست مرگ

دام حيات اين شد و دامان آن گرفت

°ıu"

ناصر فرهاديان
مرا اينك غم كوچ پرستو نيست!

غـم سـنـگـيـنـى ى بـرفـى كــه  در راهــســت و يــلــداى
زمستانى كه ميآيد,

غم سرما و يخبندان طوالنى كه ميآيد و ميپايد!
مرا اينك غم كوچ پرستو نيست,

غمم در بازگشت اوست,
ميدامن منى آيد!

پرستو از فراز كوچ رنگين بهارانش,
به سرماى غمين  و ديرمان شهر ديگر بر منى گردد

منى آيد!
دى ۵۷ تهران

ÕË—

ابواحلسن پريشان
هماى روح در اين خاكدان منى گنجد

نه خاكدان كه به هفت آسمان منى گنجد
 جانان چنان زخ خود شده امyبه يك كرشمه

كه ديگرم به تن از ذوق جان منى گنجد
چو صبح مى دمد از مطلع بناگوشت

زرشك خرمى آجنا جنان منى گنجد
نشسته ايم چو سوسن به ده زبان خاموش
از آنكه عرض طلب در بيان منى گنجد

زمانه خط امامن نداد و اين دامن
كه با دو چشم تو خط امان منى گنجد
از آن دمى كه مرا فخر فقر بخشيدند
سرم به افسر و تاج كيان منى گنجد
ز شكوه هاى پريشان چنان پريشامن

كه شرح درد مرا در زبان منى گنجد


