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گ قو»ى دكتر مهدىشعر «مر
حميدى و واكنش شعرا

بيش از نيم قرن از سرايش شعر «مرگ قو»
اثر جاويدان روانشاد دكتر مهدى حمـيـدى
شيرازى مى گذرد. اين شعر زيـبـا از اولـيـن
روزهاى انتشار جاى خود را در دلهاى مردم
و اهل ذوق باز كرد. آهنگها روى آن ساخته

شد و استقبال ها از آن به عمل آمد.
بعضى از شعرا نيز بر آن نقيضه ساختند و يا
با زبان طنز با آن برخورد كردند. از جمـلـه
شاعر روانشـاد ابـواحلـسـن ورزى شـعـرى  بـا
همان وزن و قـافـيـه سـاخـت ولـى چـون منـى
خواست خود را با دكتر حميدى طرف كند
شعر را به ابراهيم صهبا داد و او آن شعر را

به نام خود چاپ كرد.
شعراى ديگر از جمله نصرت الله نوح نيز از
اين شعر استقـبـال  كـردنـد كـه هـر كـدام در
نـوع خـود جـالـب اسـت سـه شـعـر زيـر  بــراى

خوانندگان عزيز انتخاب كرده ايم .
پژواك

گ قومر
شنيدم كه چون قوى زيبا مبيرد

فريبنده زاد و فريبا مبيرد
شب مرگ تنها نشنيد به موجى

رود گوشه اى دور و تنها مبيرد
در آن گوشه چندان غزل خواند آنشب

كه خود در ميان غزلها مبيرد
گروهى بر آنند كاين مرغ شيدا

كجا عاشقى كرد آجنا مبيرد
شب مرگ از بيم آجنا شتابد

كه از مرگ غافل شود تا مبيرد
من اين نكته گيرم كه باور نكردم

نديدم كه قويى به صحرا مبيرد
چو روزى ز آغوش دريا برآمد

شبى هم در آغوش دريا مبيرد
تو درياى من بودى آغوش وا كن

كه مى خواهد اين قوى زيبا مبيرد

تو بايد سر قبر آقا مبيرى!
ابواحلسن ورزى

چو قو گر در آغوش دريا مبيرى
و يا همچو آهو به صحرا مبيرى

ندارد تفاوت به چشم زمانه
چه اينجا مبيرى چه آجنا مبيرى

ترا هست با قو هزاران تفاوت
مبادا شوى خام و اينجا مبيرى

تو خواهى كه با آنهمه بد ادائى
در آغوش دلدار زيبا مبيرى

ولى يار زيبا دهد پاسخ تو
مبادا كه در خانه ما مبيرى

ترا نيست زيبنده آغوش خامن
تو بايد سرقبر آقا مبيرى!

آرزو
من منيخواهم چو شمعى در دل شبها مبيرم

من منيخواهم چو قوئى بر سر دريا مبيرم
من منيخواهم چو جغد پير, مرگم ساده باشد

بر سر ويرانه اى آشفته و تنها مبيرم
گرچه با, مى, الفتى دارم منيخواهم چو «وحشى»

پيش چشم پير درد آشام از صهبا مبيرم
 زردم ببيندaمن منيخواهم كسى رخساره

من منيخواهم ز دردى تلخ و جانفرسا مبيرم
من منيخواهم ز آهى بشكنم قلب سكوتى

من منيخواهم ميان شيون و غوغا مبيرم
من منيخواهم ز مرگم ناخنى صورت خراشد

من منيخواهم چو زاغ پير, در صحرا مبيرم
من منيخواهم سرشك يأس بارد بر رخ من

لرزم و گريم چو شمعى در دل شبها مبيرم
دوست دارم دور از چشمان تيز الشخوران

بر فراز كهكشانها چون يكى عنقا مبيرم
خواهم اندر چك و چاك تيغ و بانگ كوس دشمن

سرخ باشد رويم از خون در صi هيجا مبيرم
خواهم اندر آتش جانسوز هستى خنده بر لب

پايكوبان, كi زنان, شاد و «سپند» آسا مبيرم
نوحم و خواهم كه در درياى طوفان زاى هستى

در دل امواج غول آساى ستخوانسا مبيرم

۳/۱۳۳۶/نصرت الله نوح- تهران ۶

سترون
مهدى اخوان ثالث

سياهى از درون كاهدود پشت درياها,
برآمد, با نگاهى حيله گر, با اشكى آويزان

بدنبالش سياهى هاى ديگر آمدند از راه.
بگستردند بر صحراى عطشان قيرگون دامان.

*
سياهى گفت:

-«من ابرم, بهين فرزند درياها.
شما را اى گروه تشنگان سيراب خواهم كرد.

چه لذت بخش و مطبوع است مهتاب پس از باران.
پس از باران جهانرا غرقه در مهتاب خواهم كرد.

بپوشد هر درختى ميوه اش را در پناه من,
ز خورشيدى كه دايم مى مكد خون و طراوترا.
بزينم... واى... اين شاخك چه بيجانست و پژمرده...»
سياهى با چنين افسون مسلط گشت بر صحرا.

زبردستى كه دايم ميمكد خون و طراوات را,
نهان در پشت اين ابر دروغين بود و ميخنديد
مه از قعر محاق خود, بر اين گفتار زد لبخند.

 جاويد.aنگه ميكرد غار تيره باخميازه
*

گروه تشنگان در پچ پچ افتادند:
-«ديگر اين همان ابراست كاندر پى هزاران روشنى دارد.»

ولى پير دروگر, گفت با لبخند پر معنى:
-«فضا را تيره ميدارد, ولى هرگز منى بارد.»

**
خروش رعد غوغا كرد با فرياد غول آسا.

غريو از تشنگان برخاست:
-«بارانست آى... باران.
پس از عمرى... خدا را شكر... چندان بد نشد... آخر...»

ز شادى گرم شد خون در عروق سرد بيماران.
*

بزير ناودانها, تشنگان با چهره هاى مات.
 اميدوارى را.aفشرده بين كفها كاسه

-«حتمل كن پدر... بايد حتمل كرد...»
-«ميدامن حتمل ميكنم اين رجن تلخ و بيقرارى را.»

*
ولى باران نيامد...

-«پس چرا باران منيآيد?»
-«منيدامن ولى اين ابر بارانى است ميدامن.»

-«بباراى ابر بارانى! بباراى ابر بارانى!
كنند از من لبان خشك عطشامن.»شكايت مي

*
-«شما را اى گروه تشنگان سيراب خواهم كرد.»

صداى رعد آمد باز با فرياد غول آسا.
ولى باران نيامد...

-«پس چرا باران منيآيد?»
سرآمد روزها با تشنگى بر مردم صحرا.

*
گروه تشنگان در پچ پچ افتادند:

-«آيا اين  همان ابر است كاندر پى هزاران روشنى دارد?»
و آن پير دروگر گفت با لبخند زهر آگين:

-«فضا را تيره ميدارد, ولى هرگز منى بارد.»
تهران- ديماه ۱۳۳۱

دريا بياوريد
قاآنى شيرازى

خيزيد يك دو ساغر صهبا بياوريد
ساغر كم است يك دو سه مينا بياوريد

مينا به كار نايد كشتى كنيد پر
كشتى كفاف ندهد دريا بياوريد

خوبان شهر را همه يكجا كنيد جمع
جايى كه من نشسته ام آجنا بياوريد

ما را اگر به جام سفالين دهيد مى
خاكش ز كاسه سردارا بياوريد

از ملك رى به ساحت يغما سپه كشيد
هرجا پريرخى است به يغما بياوريد

در روم هر كجا بچه ترساى مهوشيست
ور خور  بود كشيش كليسا بياوريد

در بزم عيشم از لب و دندان مهوشان
يك آسمان سهيل و ثريا بياوريد

تا من بياد چشم نكويان خورم شراب
يك جويبار نرگس شهال بياوريد

تا من به بوى زلi بتان تر كنم دماغ
يك مرغزار سنبل بويا بياوريد

گيريد گوش زهره و او را كشان كشان
از آسمان به ساحت غبرا بياوريد

تابيد زلi حورى و او را دوان دوان
سوى من از بهشت به دنيا بياوريد

تا من كنم ثناى خداوند خود رقم
كلك و مداد و كاغذ و انشا بياوريد

اول بجاى صفحه ز بال فرشتگان
ى سه چار دلكش و زيبا بياوريدّپر

ور از دو ساق غلمان نايد قلم به دست
از ساعدين آن بت ترسا بياوريد

پس جاى دوده, مردمك ديدگان حور
سائيد و هر سه چيز بيك جا بياوريد

تا بر پر فرشته و آن حبر و آن قلم
در مدح  اردشير كنم چامه اى رقم

انتظار
هوشنگ ابتهاج «سايه»

خيال آمدنت ديشبم به سر مى زد
نيامدى كه ببينى دلم چه پر مى زد

به خواب رفتم و نيلوفرى بر آب شكفت
خيال روى تو نقشى به چشم تر مى زد

شراب لعل تو مى ديدم و دلم مى خواست
هزار وسوسه ام چنگ در جگر مى زد

ستُزهى اميد كه كامى از آن دهان مى ج
زهى خيال كه دستى در آن كمر مى زد

دريچه اى به متاشاى باغ وا مى شد
دلم چو مرغ گرفتار بال و پر مى زد

متام شب به خيال تو رفت و مى ديدم
 اشكم سپيده سر مى زدaكه پشت پرده

تهران, خرداد ۱۳۵۷

دستهاى سازنده
شيخ گويد: عدل بايد باشد و بيداد هم,

در جهان, انصاف هم فرضست و استبداد هم,
 بايست باشد هم گدا, هم مالدار,ًمطلقا

واجب است از حكمت حق, صيدهم, صيادهم.
صنi ظالم, هست الزم تا بسوزاند جهان,

صنi فعله تا كه دنيا را كند آباد هم.
ليك من گويم: بدون فعله ويران ميشود

لندن و پاريس و برلن, بصره و بغداد هم.
از وجود فعله و دهقان چو اين دنيا بپاست,

نيست الزم صنi دارايان بد بنياد هم.
پيش ما چيزى مقدس تر ز زحمت نيست, ليك

بايد از روى خرد, تشخيص زحمت داد هم,
زحمت آن باشد كه جنس نافعى حاصل كند,

ورنه در كشتار, زحمت ميكشد جالد هم.
مرده باد اين عالم ظلم و خيانت كاندر اوست

بينواهم, اغنياهم, بنده هم, آزادهم.
 زحمت كه آنaزنده بادا پتك و داس توده

سازد از نو عاملى بى صنi و بى اضداد هم.
عاشق زحمت توئى,  الهوتى, اينسان عشق را

كس نديد از وامق و مجنون و از فرهاد هم.
ابوالقاسم الهوتى- مسكو فوريه ۱۹۲۴
«باز باران باز باران»
گلچين گيالنى

لندن
با چه رازى نسيم مى گويد

نوبهار است و نو بهاران است
با چه نازى درخت مى رقصد

سرو دست اش شكوفه باران است
با چه سازى پرنده مى خواند

تار, گيتار, يا سه تاران است?
پارك ها سبز و الله زاران است

لندن و آبشار باران است.
ژاله اصفهانى- لندن ۲۰۰۵

دست و پاى وق+ عشق
از ديوان شمس تبريزى

خدايا مطربان را انگبين ده
براى ضرب دستى آهنين ده

چو دست و پاى وقi  عشق كردند
تو همشان دست و پاى راستين ده

چو پر كردند گوش ما ز پيغام
توشان صد چشم بخت شاه بين ده

كبوتروار ناالنند در عشق
توشان از لطi خود برج حصين ده

ز مدح و آفرينت گوشها را
چو خوش كردند تو هم آفرين ده

جگرها را ز نغمه آب دادند
زكوثرشان تو هم ماء معين ده

خمش كردم كريما حاجتت چيست
كه گويندت چنان بخش و چنين ده

مرا در هر دو عالم يا آلهى
جتلى جمال شمس دين ده

ظلم
نصير احمد ملتهب

هر ماه رخى در نظرم مثل صنم بود
 اصنام حرم بودaچون دير, پريخانه

هر چند به آئينه دو صد جلوه هويداست
ليكن به جتلى دم و در اصل عدم بود

ما پيكر بيهوده در اين اجنمن هستيم
 شيرين نه از آن خوان كرم بودaگر لقمه

آهنگ نفس گوش فراموشى ما داد
اين زندگى ورنه همه جا زجر و ستم بود

پيمانه به كi داشتنم حكمتى دارد
سه بعدى ما ورنه ز ارباب ظلم بود

زين قافله آهنگ درا نيست به گوشم
شايد جرس قافله ساالرش كه كم بود

 برگ گل و پيمان بهاريمaدر عجله
تا شبنم و خورشيد به اين صفحه رقم بود

الطاف سبا هلهله پرداز سحر شد
 غم شدa دروازهaزلفى سيهى حلقه
اين نسخه اگر طبع نكويان نپسندد

انديشه اى ما ملتهبان راه قلم بود

خلوت چشم
على اشترى (فرهاد)

بسكه در خلوت, دو چشمم خون بدامان ميكند
از صفاى ديدمن كم كم پشيمان ميكند
با گلى دخلوش, چه حاصل? در بهارى كاينچنين
برق حاصل سوز, تاراج گلستان ميكند

نشكفد در غنچه آن گل, چون دل خونين من
كز حيا, روى از نسيم صبح پنهان ميكند

 سخت هوس بايد بكارa بگشادهaپنجه
شانه هر زلفى كه ميبايد پريشان ميكند

بعد از اين, از خلق و تزويرش بر آرم سربكوه
با دل ما كى كند ديو آنچه انسان ميكند?

گر مرا نازى در اين وحشت سرا بايد كشيد
از اجل بايد كه هر دشوارى آسان ميكند

گم شدم...
در شب تاريك چشمانت ز مستى گم شدم

گم شدم, در ظلمتى از رجن هستى گم شدم
با تو تا اوج فلك پرواز مى كردم, ولى

بى تو در اعماق منتهاى پستى گم شدم
ياد آن شبها كه از جام لبان عاشقت

باده نوشيدم چنان, كز فرط مستى گم شدم
در گلستانى ز شعر و عطر و عشق و روشنى

غرق بودم, ليك چون پيمان گسستى گم شدم
تا رسيدى, سيب سرخم را ربودى با لبت

با لبامن عهدهاى تازه بستى, گم شدم
هيچ مى دانى بلور نازك قلب مرا,

تا تو با سنگ غرور خود شكستى گم شدم?
در ره عشق تو جان مى دادم اما شد عيان

بين عشاق تو, من از تنگدستى گم شدم!
مخمل سبز چمن تا پيكرم در بر گرفت.

تا كنارم آمدى, آجنا نشستى گم شدم
ارتعاش سينه ام فرياد مى زد, عشق من!

من, در اين آنى كه تنها با من استى گم شدم!
در ميان آتشى از دوزخ عشقى مهيب

ره گشودم با تن خود, تا تو رستى, گم شدم!
با تو مى گويم قلندروار, دور از جان تو

در سراب نشئه هاى مى پرستى گم شدم?
اشك «شبنم» گشتم و در پيش چشم رازقى

گم شدم, در رعشه هاى برق هستى گم شدم!
زبيده جهانگيرى (شبنم) آبان ماه ۱۳۸۲

غزل هفتاد و پنج
محمد سلمانى

 آينه را تار نكرديمaما خاطره
با آينه مانند تو رفتار نكرديم

ما دست كسى, پاى كسى, فكر كسى را
 بيمار نكرديمaزندانى انديشه

 خود راa آيينهaيا مثل شما چهره
محكوم نهانخانه زنگار نكرديم

مانند شما چهره گران بال و پرى را
 جهل گرفتار نكرديمaدر چنبره

جز آينه ما ناز كسى را نخريديم
جز آينه را محرم اسرار نكرديم

عيبى اگر آئينه زما گفت بجا گفت
ما مثل تو ايراد خود انكار نكرديم

رهگذار سرخ
مشفق كاشانى

قبول خاطرى دارند اگر مردان مرد اينجا
به خلوت دست يازيدند, بر سامان درد اينجا

چراغ از موج خون, افروخته بر تارك توفان
نشانى را, كه اينك  رهگذار سرخ مرد اينجا

به چشم دل هزاران خار دامن گير مى بينى
كه چون خنجر كشيده سر به پاى رهنورد اين جا

ازين رنگارگون آيينه, برق فتنه مى بارد
 خورشيد, گرد اينجاaكه بر مى خيزد از سرچشمه

چو تيغ آفتاب از جويبار خون گذر بايد
كه با پيك سحر, توفان شب دارد نبرد اينجا

ز رحمت گل برافشان, بر كويرستان ما يارب
كه گلچين خزان با داس كين بيداد كرد اينجا

سمند الله گون عشق زين كردند رهپويان
عنان بر چيده بر بام سپهر الجورد اينجا

متاشا را به منزلگاه حيرت چشم دل بگشا
كه اشك گرم مى لغزد, به پاى آه سرد اينجا

نخواهد شد پريشان, خاطر مجموع ما «مشفق»
سموم مرگ اگر بارد, نسيم هرزه گرد اينجا


