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دوش در تيرگى عزلت جانفرسايى
گشت روشن دلم از صحبت روشن رايى

هر چه پرسيدم از آن دوست مرا داد جواب
چه به از لذت هم صحبتى, دانايى

آسمان بود بدانگونه كه از سيم سپيد
ميخ ها كوفته باشد به سيه ديبايى

يا يكى خيمه صد وصله كه از طول زمان
پاره جايى شده و سوخته باشد جايى

گفتم از راز طبيعت خبرت هست? بگو
منتهايى بودش, يا بودش مبدايى

گفت از اندازه ذرات محيطش چه خبر
حيوانى كه بجنبد به تك دريايى

گفتم اين گوى مدوركه زمين خوانى چيست?
گفت سنگى است كهن خورده براوتيپايى

گفتم اين اجنم رخشنده چه باشد به سپهر?
گفت بر ريش طبيعت تH سر بااليى

گفتمش هزل فرو نه سخن جد فرماى
گفت واالتر از اين دنيى دون دنيايى
ملك الشعراى بهار
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به مناسبت هشتادمين سال تولد (۱۳۰۴/۱۰/۳)
استاد باستانى پاريزى كه در روياهايش نيز تاريخ

مى بيند و تن اش به ناز طبيبان نيازمند مباد.
حسن نيك بخت

«بيا گويم برايت داستانى»
ز استاد عزيزم «باستانى»

ز پاريز است اين مرد نكونام
كه تا پاريس هم رفته از او نام

همه حرفش ز تاريخ است و كرمان
ز تاريخ و ز كرمان مى خورد نان

به «پير سبزپوشان» او بنازد
به «نون جو و دوغ گو» بسازد

به هشتادش رسيده عمر حاال
خداوندا ببر از صد به باال

كتابش بيشتر از شصت گشته
مقاله بيش از نهصد نوشته

حكايتهاى جسته جسته گويد
ز حال مردم دل خسته گويد

عجب زيبا بود قول و مقالش
«خداوندا نگهدار از زوالش»

به دفتر اوستادى بى نظير است
به نزد شاعران شيخ است و پير است

كالمش پر ز ايما و اشاره
نگيرد كشتى عشقش كناره

بود در طنز استادى يگانه
نباشد مثل او در اين زمانه

در اين دوران كه دوران عجيبى است
بسى سخت است و اوضاع غريبى است

ببين استاد ما مانند ماه است
كمى هم رند و آب زير كاه است

حروفچينى كارهاش دست بنده
ولى پوست از سر اين بنده كنده

خط ريزش چو موران پشته پشته
حواشى طويلش ما را كشته

اضافه مى كند هنگام تصحيح
به دور صفحه ها مانند تسبيح

منى دامن كه با ايشان چه سازم
گمامن هم بسوزم هم بسازم

اگر وصH تو اينجا گفته ام من
يقين زيره به كرمان برده ام من

نرجنى گر مزاحى بنده كردم
مزاحى از براى خنده كردم

الهى «باستانى» زنده باشد
قلم توفنده, لب پر خنده باشد
سوم دى ماه هشتاد و چهار
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حرفى نداشتم كه بگويم, جز اين كه ميشود كه نديد
جز اين كه مى شود كه نديد و هم اين كه ميشود نشنيد

حرفى نداشتم كه بگويم, ماندم به جرم بودن خويش
گفتم گرفتم اين همه ماندم,اما منى شود كه بريد?

ديدم كه باز ديده ام آخر, آن را كه ميشود كه نديد
ديدم رسيده ام به هماجنا آخر كه ميشود نرسيد

ديدم كه باز ثانيه ها را گم كرده ام در آينه ها
ديدم منى شود كه نديد و ديدم منى شود نشنيد

ديدم كه مى شود كه نگفت و تنها كنار آينه ماند
تنهاترين غريب زمان در چشم هاى آينه ديد

ديدم كه دست باد دو باره مى كوبد آشيان مرا
هر چند ميشود نپريد و هر چند ميشود كه پريد
فريبا ميرزا محمد نيا۲۷ مرداد ۷۲
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 چشم تو چندان پى بيداد گرفتgفتنه
كه شكيب دل من دامن فرياد گرفت

آنكه آيينه صبح و قدح الله شكست
خاك شب در دهن سوسن آزاد گرفت

آه از شوخى چشم تو كه خونريز فلك
 مردم كشى و ياد گرفتgديد اين شيوه

منم و شمع دل سوخته, يارب مددى
كه دگر باره شب آشفته شد و باد گرفت

 عشاق غم انگيز ترستgشعرم از ناله
داد از آن زخمه كه ديگر ره بيداد گرفت

 عشقيم كه اين شيرين كارgسايه ما كشته
 فرهاد گرفت.gمصلحت را مدد از تيشه

هوشنگ ابتهاج «سايه»تهران, ارديبهشت ۱۳۵۰
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على اشترى (فرهاد)
اى باد صبحدم,خبرى ز آن حبيب نيست?

يا نكهتش نصيب من بى نصيب نيست?
از كوى دوست, رانده مرا دست روزگار

آجنا كه درد عشق و جنون را طبيب نيست
با داغ سينه سوز, در اين پنج روز عمر

بى جام باده ام چو شقايق شكيب نيست
منعم مكن ز ناله, كه سعدى بناله گفت

«گر دردمند عشق بنالد غريب نيست»
فرهاد, دل مبند بعهد پريوشان

زيرا كه در سراب وفا جز فريب نيست

براى دخترم روشنك
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اى روشنك فرشته خوى من
 عشق در سبوى منgاى باده

 اميد منgاى چشم تو چشمه
وى موى تو عطر مشكبوى من

از تست همه نشاط و شور من
با تست هميشه گفتگوى من

تو چشم منى چو چشم بربندم
تو پاى منى به جستجوى من

تو دست منى و دستگير من
گلروى منى و آبروى من

آزادى ى خلق بسته در زجنير
بوده ست هميشه آرزوى من

وينك پس نيم قرن دربنديم
 عدوى منgاز حيله و خدعه

(مائيم,نه من, ببخش گر در شعر
آمد همه بحث و گفتگوى من)

فرياد مرا ز سينه ات بركش
در سينه چو خفت هاى هوى من

 راه رزم مردم باشgپوينده
اى شعله قلب سخت پوى من

***
اين شعر بدان طريق بسرودم

كو گفت بهار تازه جوى من
«پروانه خوب و نازنين من

اى دختر ماه و مه جبين من
شهريور ۱۳۶۵ وين- نصرت الله نوح

—e" U� Èu% s�« “«

سياوش كسرايى
دريا! دوباره ديدمت, افسوس بى نفس

پوشانده چشم سبز
در زير خار و خس

دامن كشان به ساحل بيرون ز دسترس!
دريا! دوباره ديدمت, آرام و بى كالم

دلتنگ و تلخكام
 كبود سراپا نگاه و بسgدر جامه

***
ابرى ست چشم تو
ابرى ست روى تو

تا ژرفناى خاطر تو ابريست
خورشيد گوييا

در عمق آب هاى تو مدفون است
اما به هر دمى كه چو سالى ست در گذر

من آفتاب طالع
من آسمان سبز تو را مى كنم هوس!

***
زنهارت از گدايى آتش

سر كن به صبر تلخ و ستوه سترونى
 سوزان برون بكش!gيا شعله, هم ز سينه

«زان پيشتر كه سوخنت تن بشايدت
از جان لهيب شعله فروزى بيايدت

تا زادگان آتش
آزادخو شوند

ققنوس هاى شعله ور راهجو شوند!»
***

«در پرده هاى دود ببين ققنوس!
با مادرت چه كردند

با او چه مى كنند:
 جهانgمرغ هزار نغمه,پر آوازه

وينك
 - مرده جانك دست آموزgيك زنده

تنهاى سرگران!»
***

 مهتاب روفتهgدر گم گماى بيشه
ققنوس

- زندان يادها-
 جان درگير,gبا آتش نهفته

وز دور دست شب,
 برگ و بادها...gهوهوى جغدها و همهمه

مسكو, مهر ۱۳۶۷
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حسن حسين پدر (پيمان)
اين مرد زندگيست كه در نيمه راه عمر

بار گران عهد تو بر دوش مى كشد
وارسته از دريغ و دل آكنده ى اميد

دردت به جان خريده در آغوش مى كشد
***

اى چهرساز زندگى اى پيك شهر روز
اى معنى ستاره ى بيدار شب فروز

اى مقصد و مرداد اسيران چاره جوى
شيرين كالم درد سواد نياز و سوز

***
با وعده ى تو هست كه اين مرد شهر درد

ز آغاز عمر خويش پى چاره مى رود
رد تو را گرفته كه با پاى خسته باز

بر كوى دوست عاشق آواره مى رود
***

هر تار موى گشته سپيدش نشانه ايست
در جستجوى راه, ز بى راهه اى كه هست

هر خط چهره اش سخن از رجن زندگيست:
جز تو نخواست, جز تو به كس الفتى نبست

***
در بر بكش كه راهى تو پاك خسته است

نازش بكش كه سخت به تو عشق بسته است
بسيار دشمنان به رهش دام هشته اند
بسيار داده تن به بال تا كه رسته است

***
اين مرد زندگى ست كه در نيمه راه عمر

بارگران عهد تو بر دوش مى كشد
اين مرد زندگى ست كه با پاى خسته باز
دردت به جان خريده در آغوش مى كشد

تهران ۱۲ فروردين ۱۳۴۲
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احمد شاملو
از همه سو,از چار جانب

از آن جانب كه به ظاهر,مـه صـبـحـگـاه را مـانـد,
سبكخيز[و دمدمى

و حتى از آن سوى ديگر كه هيچ نيست, نه لـه لـه
 و همىgتشنه كامى صحرا, نه درخـت, و نـه پـرده

[از لغت خدايان,]
از چار جانب

راه گريز بر بسته است.
 زجنير خويشgدرازاى زمان را با پاره

مى سنجم,
و ثقل آفتاب را با گوى سياه پاى بند

در دو كفه مى نهم,
و عمر در اين تنگناى بى حاصل

چه كاهل مى گذرد!
قاضى تقدير با من ستمى كرده است.

به داورى, ميان ما را كه خواهد گرفت?
 خدايان را لعنت كرده امgمن همه

همچنان كه مرا خدايان,
و در زندانى كه از آن

اميد گريز نيست
بد انديشانه بى گناه بوده ام!
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من هرگز به نور نيانديشيده بودم
خدايم پندارى خفاش گونه آفريده بود

تا اين غار نكبت تيرگى را تقدير به شمار آرم
[در مقتل اين رباط
خون خورشيد است

فرو ريخته بر خفيH خاك]
***

جهان مرا كه آفريد
كاينگونه ام به غايت خوار

در حفره ى سياه چالى حيات
پروازى باژگونه بخت رقم زد?

مى خواست عقابى باشم, آى
بلند آشيانه

بر صخره هاى جاودان اساطير
***
مى خواستم ققنوسى باشم

تا هر آينه خود بزايدم ز خاكستر خويش سوخته
مى توانستم,شايد

غريو تندرى باشم در بشارت رگبار
يـا گـل نـور غـرور بـاشـم بـر تـارك شـكـوهـمـنــدى

منظومه يى فراسو
مى توانستم حتا سياره يى باشم

در مدار گمشده ى خورشيد رو به زوال,
يا شاهزاده يى باشم

كه ارضاء هيچ نيازيم ناميسر مباد
***

آه
چه ها خواستم و توان آفرينشم نبود.

من, بارى هرگز
به نور نيانديشيده بودم,

تا بندم ز ناف گسست
سياه بختى ام مقدر بود.

جهانگير صداقت فر تيبوران -۶ فوريه ۲۰۰۰
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عبدالسالم شايق (فراز)
مرا گويند عشقت را رها كن

مرا گويند جانت را بيازار
زراه يار و يارى پاى برگير

ز كار عشقبازى دست بردار
***

مرا گويند با شعر دل انگيز
پى دلدارى غمخوارگان كوش

دواى خاطر افسردگان باش
به تيمار دل بيچارگان كوش

***
بروى آرزوها پاى بگذار

نهال شوق را از بيخ بركن
هماى شعر را بر خاك بنشان

عقاب آرزو را بال بشكن
***

تسلى كن بشعر روحبخشت
دل بشكسته افسردگان را

نوازش كن به آن آهنگ موزون
ز دست چرخ, سيلى خوردگان را

***
به اين بى آرزو مردم بگوئيد

كه شعر من نواى ساز عشق است
سرود شعر, شور آرزوهاست

سخن جوالنگه پرواز عشق است
***

اسير پنجه بيداد عشقم
مرا جز عاشقى راه دگر نيست
اگر بيچارگان را دست گيرند

درين دنيا ز من بيچاره تر كيست?
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يافتم روشندلى, از گريه هاى نيمشب
خاطرى چون صبح دارم از صفاى نيمشب

شاهد معنى كه دل سرگشته از سوداى اوست
جلوه بر من كرد در خلوت سراى نيمشب

در دل شب, دامن دولت بدست آمد مرا
گنج گوهر يافتم, از گريه هاى نيمشب

ديگرم الفت بخورشيد جهان افروز نيست
تا دل درد آشنا شد, آشناى نيمشب

نيمشب با شاهد گلنب در آميزد نسيم
بوى آغوش تو آيد, از هواى نيمشب

نيست حالى در دل شاعر, خيال انگيزتر
از سكوت خلوت انديشه زاى نيمشب

با اميد وصل, از درد جدائى باك نيست
كاروان صبح آيد, از قفاى نيمشب
همچو گل امشب رهى, از پاى تا سر گوش باش
تا سرايم قصه اى, از ماجراى نيمشب
رهى معيرى شهريور ماه ۱۳۳۲


