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به مناسبت ششيمن سالگرد خاموشى
احمد شاملو

سرود آن كس كه از كوچه به خانه
ددمى گرباز

احمد شاملو
نه در خيال, كه رويا روى مى بينم

ساليانى بار آور را كه آغاز خواهم كرد.
خاطره ام كه آبسنت عشقى سرشار است,

كـيـ. مـادر شـدن را در خـمـيـازه هـاى انـتــظــارى
طوالنى مكرر مى كند.

خانه ئى آرام و اشتياق پر صداقت تو
 هر سرود تازه باشى,9تا نخستين خواننده

چنان چون پدرى كه چشم به راه ميالد نخـسـتـيـن
فرزند خويش است,

چرا كه هر ترانه
فرزندى است كه از نوازش دست هاى گرم تو

نطفه بسته است...
ميزى و چراغى.

كاغذهاى سپيد و مدادهاى تـراشـيـده و از پـيـش
آماده.

 نو.9 هر سروده9و بوسه ئى صله
و تو اى جاذبه لطي. عطش, كه دشت خشك را

دريا مى كنى,
حقيقتى فريبنده تر از دروغ,

با زيبائيت - باكره تر از فريب- كه انديشه مرا
از متامى آفرينش ها بارور مى كند!

در كنار تو, خود رامن
 نودوز نوروزى خويش مى يامب9كودكانه,در جامه

در آن ساليان گم - كـه زشـتـنـد, چـرا كـه خـطـوط
اندام ترا [به ياد ندارند-!

خانه ئى آرام و انتظار پر اشتياق تو
 هر سرود نو باشى.9تا نخستين خواننده

خانه ئى كه در آن, سعادت پاداش اعتماد است
و چشمه ها و نسيم در آن مى رويند

بامش بوسه و سايه است
و پنجره اش به كوچه منى گشايد

و عينك ها و پستى ها را, در آن راه نيست.
 زندگى9بگذار از ما نشانه

 باد كه به كوچه مى افكنيم9هم زباله اى
تا از گزند اهرمنان كتابخوار- كه مادر بـزرگـان

نرينه [مناى خويشند- امامنان باد.
ترا و مرا- بى من و تو- بن بست خلوتى بس,

 دردى مكرر است.9كه حكايت من و آنان غمنامه
كه چون با خون خويش پروردمشان

بارى چه كنند اگر از نوشيدن خون من
گزيرشان نيست?

تو و اشتياق پر صداقت تو من و خانه مان
ميزى و چراغى.آرى

در مرگ آورترين حلظه انتظار
زندگى را در روياهاى خويش دنبال ميگيرم,

در روياها و در اميدهايم.
ارديبهشت چهل و دو

ارچشم اميدو
از شوق اينكه امشب هستى تو در كنارم

ديشب نخفت تا صبح چشم اميدوارم
با ياد روى و مويت روز و شبم بهم ريخت

تا چندمى پسندى آشفته و فگارم?
پرگار وار از جمع, بگزيده ام كنارى

 وصل آئى تو در كنارم9باشد چو نقطه
در آتش فراقت, بنشاندى ام به حسرت

بنگر كنون كه چون شمع,سوزان و اشكبارم
با روى خود بر افروز شام سياهم اى ماه

زان پيش تر كه باشى چون شمع بر مزارم
خورشيد و ماه من باش در اين سياه دوران

با روى خود بر افروز اين تيره روزگارم
خلقى به خون نشسته, پيوندها گسسته

من دل به عشق بسته, از خويش شرمسارم
«عشق و شباب و رندى مجموعه مراد است»

چون نيستم شبابى, با عشق پس چكارم?
از عشق زايد اميد, بى هيچ شك و ترديد

گر هست اميد جاويد بر چرخ پا گذارم
نصرت الله نوح

دقدر مر
هوشنگ ابتهاج «سايه»

بگذر شبى به خلوت اين همنشين درد
تا شرح آن دهم كه غمت با دلم چه كرد

خون مى رود نهفته ازين زخم اندرون
ماندم خموش و آه كه فرياد داشت درد

اين طرفه بين كه با همه سيل بال كه ريخت
داغ محبت تو به دلها نگشت سرد

من برنخيزم از سر راه وفاى تو
از هستى ام اگرچه برانگيختند گرد

روزى كه جان فدا كنمت باورت شود
دردا كه جز به مرگ نسنجند قدر مرد

ساقى بيار جام صبوحى كه شب مناند
وان لعل فام خنده زد از جام الجورد

باز آيد آن بهار و گل سرخ بشكفد
چندين منال از نفس سرد و روى زرد

در كوى او كه جز دل بيدار ره نيافت
كى مى رسند خانه پرستان خوابگرد

خونى كه ريخت از دل ما سايه حي. نيست
گر زين ميانه آب خورد تيغ همنبرد
تهران, بهمن ۱۳۴۷

ار آئينهدر كشتز
دكتر قدمعلى صراحى

دوش,
دوختم چشم در آئينه,

م,َتا بدامن به كدامين خان
تا كجا آمده ام? به كجا ميرامن?

***
ديدم از آتش نارجنى شوق,

مشت خاكستر سردى برخاست!
رزمگاهى است پر از گرد و غبار,

نه سوارى و نه مردى برجاست!
چشم, تابوت نگاه,
لب, حصار فرياد,

سينه, زندان طلوع.
من و مرگ, سر يك خوان بوديم!

مو سياهى را كوچانده به دل,
دل سپيدى را پيچانده به مو.

***
شهسوارى ناگاه, سر رسيد از خم راه.

راه آينده ى دور,
آنچنان تاخت كه از راه غبارى انگيخت.

ناگهان ديدم, مى گريم!
سوگوار خويشم!

***
رو به روى من,

آئينه پريشان بود.
ناگهان, بغض پيرش تركيد.

شيون آلود گريست.
با سر شكش همه جا آينه كاشت.

همه جا پر بود از بانگ زالل,
شيون آينه و گريه ى الل!

من گمان بردم,
دل آئينه به حالم سوخت

كه چنين زار گريست,
كه بدين سان افروخت.

گفتمش:گريه بس است.
گذر قافله از گردنه ى پيرى است.

كودكى پنجره بر بست و جوانى در,
راه خورشيد نفس روزنه ى پيرى است.

***
آينه, گريه كنان.

گفت: اندوه من از پيرى نزديك تو نيست.
گريه مى گيردم از غربت تنهائى خويش!

تاكنون,
هر كه درما نگريست,

خواست تا با خود ديدار كند.
هيچكس,بارى تنهائى ما را نشكست!

همه خود را در ما ديدند,
از اينم داغ!

هرگز اما از ما, نگرفتند سراغ!
***

روح هر آينه, زجنيرى تنهائى است!
***

بردم از ياد غم پيرى خويش,
غم تنهائى آئينه گرانتر بود!

۵۶/۱۰/۲۵

اهدهر جا دلم بخو
چون ميهمان بسفره پر ناز و نعمتى

خواندى مرا ببستر وصل خوداى«پرى»
هر جا دلم بخواهد من دست ميبرم

ديگر مگو:«ببين بكجا دست ميبرى!»
***

با ميهمان مگوى:«بنوش اين, منوش آن,
اى ميزبان كه پر گل ناز است بسترت

بگذار مست مست بيفتم كنار تو
بگذار هر چه هست بنوشم ز ساغرت.

***
هر جا دلم بخواهد, آرى چنين خوش است.

بايد دريد هر چه شود بين ما حجاب
بايد شكست هر چه شود سد راه وصل

ديوانه بود بايد و مست و خوش و خراب
***

گه ميچرم چو آهوى مستى, بدست و لب,
در دشت گيسوى تو كه صاف است و بى شكن

گه ميپرم چو قمرى سر گشته با نگاه
برگرد آن دو گلنب پنهان به پيرهن.

***
هر جا دلم بخواهد, آرى بشرم و شوق,

دستم خزد بجانب پستان نرم تو
و اندر دلم شكفته شود صد گل از غرور

چون بينم آن دوگونه گلگون ز شرم تو
***

تو خنده زن چو كبك, گريزنده چون غزال
من در پى ات چو در پى آهو پلنگ مست.

وانگه ترا بگيرم و دستان من روند,
هر جا دلم بخواهد,آرى چنين خوش است.

***
چشمان حيز گرسنه مستم دود حريص

 پر نور و صاف تو9بر پيكر برهنه
بر مرمر ماليم جاندار و گرم تو

بر روى وران و گردن و پستان و ناف تو
***

كم كم بشوق دست نوازش كشم بر آن
«گلديس»پاك و پردگى ناز پرورت

هر جا دلم بخواهد من دست ميبرم
اى ميزبان كه پر گل ناز است بسترت.

***
تو شوخ پندگوى, بخشم و بناز خوش,

من مست پند نشنو, بيرحم, بيقرار.
وانگه دگر تو دانى و من وين شب شگفت

وين كنج دجن و بستر خاموش وراز دار
مهدى اخوان ثالث- تهران- بهمن ماه ۱۳۳۳

ختيم!د آنچه آموغلط بو
ما حديث عشق را از لط. يار آموختيم

آيه هاى صبر را از انتظار آموختيم
چون بنفشه سر خوش از باد نسيم صبحگاه,

خصلت افتادگى از جويبار آموختيم
در خموشى سوخنت از عاشقى را بارها,

از پر پروانه در شبهاى تار آموختيم
ايستايى از دماوند و عروج از شاهباز

سايه گستردن ز بيد و از چنار آموختيم
خسته از غوغاييان, آزادگى از سرورا

در اوان عمر, با صبر و وقار آموختيم
شور بختى بين كه ناگه چيره شد بر جان ما

دست نامردى كز و راه فرار آموختيم
در گداز از رجن زخم درد طاقت سوز خود

گمشدن در سايه ها را از غبار آموختيم
چون پلنگى خشمگين تاوارهيم از دامها,

غرش از رعد و جهيدن را زمار آموختيم
از پى آن زخمهاى جانگزا دريافتيم

خود غلط بود آنچه ما از روزگار آموختيم
رسم جان دادن به راه دوست را «شبنم» ز خود

با همه ديوانگى, بى اختيار آموختيم
شبم جهانگيرى اصفهان- بهمن ۱۳۸۱

مادر كجائى؟
مسعود سپند

اى باغ گل پيراهنت مادر كجائى
تا سر نهم بر دامنت مادر كجائى

داغ هزاران آرزوى رفته بر باد
بر چهره ى چون گلشنت مادر كجائى

گم شد جوانى زندگانى شادمانى
در هر شيار گردنت مادر كجائى

آن كودك تبدار و آن بيدار خوابى
داد و فغان و شيونت مادر كجائى

آن چشمهاى نيمه شبها خيره بر در
وان شوق و شور ديدنت مادر كجائى?

جز باخنت از مادرى سودى نبردى
آئينه ات شد رهزنت مادر كجائى

تا از نهال ساده اى سروى بسازى
در هم شكست آخر تنت مادر كجائى

دخلسته ام از اين همه نامردمى ها
كوى محبت مسكنت مادر كجائى

هيهات اگر پيچد شبى در گوش جامن
گلبانگ الال گفتنت مادر كجائى
۷ مى ۲۰۰۲

شلبهاى خامو
طبيب, رنگ مرا خوب ديد و هيچ نگفت,

گرفت نبضم و آهى كشيد و هيچ نگفت.
شنيد دختر ايران خبر ز آزادى,

عرق ز هر سر مويش چكيد و هيچ نگفت.
به پير ميكده رمزى ز راديو گفتم,

درون خرقه بحيرت خزيد و هيچ نگفت.
بناله مرد فقيرى, ميان كوچه ز جوع,

توانگرى همه را مى شنيد و هيچ نگفت
ز خوابگاه غنى ديد عكسى آهنگر,

بفكر غرق شد و دم دميد و هيچ نگفت.
 صن. كارگر چو شنيد,9ز من مبارزه

سياه شد, لب خود را گزيد و هيچ نگفت.
ز رجن كارگران خواجه را خبر كردم,

 مى خود سر كشيد و هيچ نگفت.9پياله
به پيش شيخ گشودم كتاب الهوتى,

برهنه پا سوى مسجد دويد و هيچ نگفت.
ابوالقاسم الهوتى مسكو سپتامبر ۱۹۲۳

ب درياغرو
حسن حسين پور (پيمان)

دريا غريو بود و پس موج هاى دور
خورشيد در پرند افق, خواب مى منود

از زير پاى ابر سيه باد ساحلى
راهى به سوى چشمه ى مهتاب مى گشود

***
او چادرى سپيد به سر در مسير باد

مى رفت و جان به سوى بال پيش مى كشيد
فرياد من چو داد غريقى ز دور دست

همراه باد در پى او خسته مى دويد
***

مرگ ار كه هست آخر ره, آرزوى من,
بگذار من ز مرگ ترا بر ك. آورم

تا بشكفد ز دوست به دريا گلى سپيد
بر من رسد كه ساقه بر اندام آن شوم

***
موجى چو در رسيد من از شيب آب تند

خود را به آن سپرده ز ساحل گريختم
بر چشم او كه داشت ز دريا نشان رنگ

طرح گلى كه داشت به خاطر بريختم
***

هر چند دست مرگ سوى موج هاى دور
من را چو طفل گمشده با خود همى كشيد

از ساحلم صداى دل انگيز آشنا
بر گوش همچو ناله ى گيتار مى رسيد:

***
«برگرد اى سياهى بخت جوان من!

من همچو سنگ مانده ام از هر رهى كه هست
با تو مرا به ساحل اميد راه نيست

بى تو نشد كه مرگ هم آرد مرا به دست»
***

دريا غريو بود و پس موج هاى دور
خورشيد در پرند افق خواب مى منود

بر چادرى سپيد به ساحل, كنار من
او چون بهار, ديده به مهتاب مى گشود.

تهران مرداد ۱۳۴۲

دم...ز شيخ شهر جان بر
يغماى جندقى

بهار ارباده در ساغر منى كردم, چه مى كردم?
ز ساغر گرد ماغى تر منى كردم , چه مى كردم?

هواتر, مى به ساغر, من ملول از فكر هشيارى
 ديگر منى كردم, چه مى كردم?9اگر انديشه

عرض ديدم بجز مى هر چه ز آن بوى نشاط آيد
قناعت گر به اين جوهر منى كردم, چه مى كردم?

 صوفى فرو كردى?9چرا گويند در خم خرقه
به زهد آلوده بودم گر منى كردم, چه مى كردم?

به اشك اركيفر گيتى منى دادم, چه ميدادم?
 اختر منيكردم, چه مى كردم?9به آه ار چاره

ز شيخ شهر جان بردم به تزوير مسلمانى
مدارا گر به اين كافر منى كردم, چه مى كردم?

گشود آنچ از حرم بايست, از دير مغان,يغما
رخ اميد بر اين در منى كردم, چه ميكردم?
نقل از كتاب در دست چاپ يغما


