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بر سر آتش غم
هوشنگ ابتهاج''سايه''

آه كز تاب دل سوخته جان مى سوزد
زآتش دل چه بگويم كه زبان مى سوزد

 دوزخ به رخ ما كه گشود%يارب اين رخنه
كه زمين در تب و تاب است و زمان مى سوزد

دود برخاست ازين تير كه در سينه نشست
مكن اى دوست كه آن دست وكمان مى سوزد

مگر اين دشت شقايق دل خونين منست
كه چنين در غم آن سرو روان مى سوزد

آتشى در دلم انداخت و عالم بو برد
خام پنداشت كه اين عود نهان مى سوزد

لذت عشق و وفا بين كه سپند دل من
بر سر آتش غم رقص كنان مى سوزد

 ابر بهارش چه مدد خواهد كرد%گريه
دل سرگشته كه چون برگ خزان مى سوزد

سايه خاموش كزين جان پرآتش كه مراست
آه را گر بدهم راه جهان مى سوزد

 تهران تير ۱۳۵۹                                               

در انتظار خورشيد
نصرت الله نوح

 تاريك و تار مشرق اى خورشيد%برآ, از سينه
اى روشنگر جانها

شادى بخش انسانها
كه ما در چنگ خونپاالى شام دير پا مرديم

س پژمرديم%بسان غنچه اى از تند باد يا
دلى بوديم لبريز از اميد, افسوس, افسرديم

از بس خون دل خورديم.
بيا اى تير چشم شب
بيا با آتشين مركب

بيا تا وارهيم از پنجه هاى رجن و سوز تب
بيا بر پيكر خصم بد اختر آذر اندازيم

«بيا تا گل برافشانيم و مى در ساغر اندازيم»
«فلك را سق[ بشكافيم و طرحى نو در اندازيم»

بيا بر قلب خونپاالى ما شور و نشاطى بخش
«كه دست افشان غزل خوانيم و پاكوبان سراندازيم»

«سيند» آسا عدوى خويش را در مجمر اندازيم
بيا تا تيره شام ما زنو رنگ سحر گيرد

بيا تا زندگانى, زندگانى را ز سر گيرد
بيا تا شاهباز همت ما بال و پرگيرد

 ما سايه برگيرد%بيا تا چين رجن از چهره
تو تا رفتى ز شهر ما

سياهى چيره شد بر آسمان بيكران ما
شرنگ مرگ افشانيده شد در جام جان ما
در آتش سوخت يكسر تار و پود آشيان ما

شب تاريك ره گم كرد و گم شد كاروان ما
ز هم بگسيخت پيمان ها

فرو پاشيد ايمان ها
درون مزرع دل چون گل نو رسته اى پژمرد

 جانبخش و روح انگيز عصيانها,%طرب زا غنچه
بيا در شهر ما خورشيد

 اميد%بيا اى مايه
بيا در شهر ما  مى  داده از ك[ رنگ ديرين را

منانده نشئه اى ديگر شراب تلخ و شيرين را
بيا تا از فروغت باده ها چون ارغوان گردد

 بيا تا هر دل غمگين ز نورت شادمان گردد
بيا تا مرغزار بى گل ما گلستان گردد

بيا تا گلشن از انوار پاكت گلفشان گردد
زمان ما جوان گردد

بهار جاودان گردد                     تير ماه ۳۳۷

اى رفته چون بهار
م. سپند

اى رفته چون بهار به همراه بادها
بر جان نشسته اى

از دل نرفته اى كه منانى به يادها
يادت مگر به همره جامن ز دل رود

زاندم كه رفته اى
شب هاى بى قرار

لبريز از غمند
خورشيد هاى پير دوباره سحرگهان
از پشت بام شرق به تكرار مى دمند

ديدار
غير ديدن ياران نديدنيست

پيوند
جز به دوست به هر كس بريدنى است

اى مانده چون اميد در انديشه هاى من
هر چند رفته اى
اينجا به هر بهار

به هر روز روزگار
پيك نسيم اين نفس پاك بى قرار

هر شام و هر پگاه
تن شسته در نفس گرم آشنا

بويى ز خاك پاك تو مى آورد مرا
مى پاشدم به سر

مى پرورد مرا
وانگاه

ميدمى تو در اندوه جام من
جان مى دهى به شعر و سرود و كالم من

اى رفته چون بهار به همراه بادها
يادت هميشه در دل من نقش بسته است

نامت كه زندگيست
در هر كجاى خاطره هايم نشسته است

آسمان عشق
شمس تبريزى

نگارى را كه مى جويم بجانش
منى بينم ميان حاضرانش

كجا رفت او ميان حاضران نيست
درين مجلس منى يامب نشانش

نظر مى افكنم هر سوى و هر جاى
منى بينم اثر از گلستانش

مسلمانان كجا شد آن نگارى
كه مى ديدم چو شمع اندر ميانش

بگو نامش كه هر كه نام او گفت
بوقت مرگ شيرين شد دهانش

خنك آنرا كه روى او ببوسيد
بگور اندر نپوسد استخوانش

زرويش شكر گويم ياز مويش
كه چاكر شد بدين هر دو جهانش

زمينش گر منى بيند عجب نيست
كه ميگردد در اين عشق آسمانش

دين تبريزّبگو القاب شمس ال
مدار از گوش مشتاقان نهانش

به مناسبت سيزدهمين سال خاموشى
استاد محجوب

در سوگ استادم دكتر محمد جعفر محجوب
عليرضا شجاع پور

در مرگ تو مرثيه اى بايد سرودن
چون شعر پير طوس در سوگ سياوش

كا جنا سياوش سوختى بى طشت زرين
و اينجا سياوش وار بگذشتى ز آتش

در بوستان و در گلستان از غم تو
چشمان نثر و نظم سعدى اشكبار است

شهنامه خوانان دوش در شهنامه خواندند
در سوگ تو شهنامه امشب سوگوار است

در دور دست دور هم تا واپسين دم
شهنامه خواندى شعر حافظ درس دادى

 رنگين و عطرآگين هر درسُبرسفره
دروازه هاى باغ سعدى را گشادى

استاد من در مامتت چون ابر گريان
رخت عزا بر قامت دل دارم امشب
تا با كه بايد گفت بعد از رفنت تو

با شعر حافظ باز مشكل دارم امشب

شهنامه را هرگاه, هرجا مى گشايم
د هنوزمَهر بيت را بانگ تو مى خوان

هر شب كه بر شهنامه خوانى مى نشينم
شب تا سحر ياد تو مى آرد به روزم

 پهناور شهنامه و شعر%در پهنه
پير خرد, سيمرغ فرخ بال بودى

با من هنوز از تو پرى مانده است بر جاى
تا اوج سيمرغان اگر چه پرگشودى

آجنا كه مى مامن ز خواندن يا سرودن
دل بر سخن هاى بلندت مى سپارم

تا وارهم از ظلمت و روشن شود راه
ره زان پر را در آتش مى گذارمّيك پ

سيمرغ من, ياد تو در هر جا كه هستم
چونان همايى بر سر من سايه دارد

آموخنت را دشت ذهن تشنه كامم
تا زنده ام اين سايه را سرمايه دارد

در مرگ تو مرثيه اى بايد سرودن
وب باشدّكه آرام بخش درد صد اي

شعرى كه در مفهوم و معنى و بلندى
د جعفر محجوب باشدّد محمّق

در مرگ تو مرثيه اى بايد سرودن
چون شعر پير طوس در سوگ سياوش

كه آجنا سياوش سوختى بى طشت زرين
و اينجا سياوش وار بگذشتى زآتش

١گ آرزو مر

مشفق كاشانى
اگر نسيم سبكبال ره به كوى تو داشت

چو غنچه آگهى از راز تو به توى تو داشت
پس از تو سبزه به زردى نشست و باغ گريست

كه پيش ازين گل انديشه رنگ و بوى تو داشت
ترانه در گلوى مرغ نغمه ساز شكست

كه در حكايت اين داغ, هاى و هوى تو داشت
 اندوه خيز, خواب آلود%شب از كرانه

هزار ديده گشود و نظر به سوى تو داشت
 دل من%به اشك و آه در آميخت ديده

ز آب شعله برآورد و سر  به  جوى تو داشت
بگو تو آرزوى مرگ داشتى اى دوست

درين زمانه, و يا مرگ آرزوى تو داشت
 عشق%خم سپهر تهى شد اگر ز باده

شگفت نيست كه پيمانه از سبوى تو داشت
تو آبروى هنر را نريختى بر خاك

شدى به خاك و هنر پاس آبروى تو داشت
مگر نظير تو جويد, جهان بگشت و بگشت

به حيرت آمد و آيينه روبروى تو داشت
 هفتاد خوان شعر گذشت%كسى زباره

كه هفت باديه طى كرد و گفتگوى تو داشت
سخن به مرگ تو اى «آرزو» سخن مى گفت

اگر نسيم سبكبال ره به كوى تو داشت
                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱-  در رثـــاى دوســـت از دســـت رفـــتـــه ام دكـــتــــر
 شـعـر آن%فـخـرالـديـن مـزارعـى بـه نـقـل از مـجـمـوعـه

دمه استاد فرزانهّشادروان  ص ۷۹ با تصحيح و مق
جناب دكتر اصغر دادبه استاد دانشگاه از انتشارات

پاژنگ

تكيه گاه
ابوالقاسم الهوتى

مبارزه , شرف و كار, افتخار من است,
جنات فعله و محو ستم, شعار من است.

دمى شدم ز اسارت رها, كه دانستم,
 من , دست نامدار من است.%رها كننده

بضد حزب توانگر مبين مرا تنها,
در اين مبارزه, چون صن[ فعله يار من است.

چو نيست تيغ بدستم, كنون, بدفع ستم
قلم بكار برم, شاعرى نه كار من است.

ز بعد مردن من ديدى ار زمينى را
كه شعله خيزد از آجنا, بدان, مزار من است!

اگر زمن همه ميخانه ها طلبكارند,
 خوبى ز اعتبار من است.%همين, منونه

روم بكار گه اكنون, بس است شعر امروز,
نه است ساعت و زحمت در انتظار من است.

نه بيم دارم و نى احتياج, الهوتى !
 من در جهان, به كار من است.%چرا كه تكيه

مسكو نوامبر ۱۹۲۴     

گردون نورد     
  دكترقدمعلى صراحى
اكنون كه با خورشيد در  يك پرده مى خوانى,

شرمت منى آيد كه خود را شمع مى دانى!
اى دوست! ماكى گريه كرديم?

آيا من و تو اشك رشك آلود خيل خاكيان را در
نياورديم?

با روزگار نطفگى ها بر منى گرديم!
گيرم به يك خورشيد اين منظومه خو كرده است,

در هم توان آميخت, طرحى نو توان ريخت.
من با تـو خـورشـيـدى نـو آيـيـن بـا دو كـانـون مـى

تراشيم,
بگذار با هم قلب اين منظومه باشيم.

بگذار با هم,
بر فرق خاك و باد و آب, آتش بپاشيم.

اى ماه!
شيرى كه هر شب,

از نـوك پـسـتـانـهـاى گـرمم مـى مـكـيـدى , نـوش
جانت باد!

ارزانى طبع روانت باد!
اما بدان خورشيد را با شمع كارى نيست.

يا همچنان بر اوج گردون, ماه من باش
يا گرم بفشارم در آغوش,

دخلواه من باش.
خورشيد شو, با من بيا, همراه من باش.

يا خود اگر طبع تو با تب آشنا نيست,
تنها خور و آشام تو از روشنايى است,

من روشنى فرمان پذيرم,
فرمان بده تا راه و رسمى نو بگيرم.

من نرم نرمك سرد خواهم شد.
اره اى شبگرد خواهم شد.ّسي

آنگاه,
در خلوت خاموش شب با من درآميز.

با گيسوانت اخترى دنباله دار از من برانگيز.
بگذار شب يا روز ما با هم بگرديم.

شمعى, رهاكن!
تا چند,

بر اشك هاى خويشنت پا مى فشارى?
ما را هواى ايستادن نيست,

چون هر چه هستيم,
از دودمانى هرزه گرديم,

گردنكش و گردون نورديم.
۲  /۷/۶۶

بايد رفت
على اشترى ''فرهاد''

گرچه از كوى توام, بى دل و جان بايد رفت
               ليك با سوز دل و اشك روان بايد رفت

همچو مرغى كه برندش ز گلستان به قفس
            از سر كوى  تو ,  فرياد  زنان  بايد  رفت

من نه آمن كه توامن شدن از كوى حبيب
            بگمامن  ,   كه  بدنبال گمان  بايد  رفت

رد كشان ميدانيمَامشب از كوى تو,  ما د
رد كشان بايد رفتُ دِ            كه از اين در ,  بدر

ميروم  از برت  ,  اى يار  و ندامن   زينجا
           بكجا? باچه قدم? باچه نشان? بايد رفت

همه آلوده و از بخت سيه,   ما را  بين
          كه به ميخانه  در اين شهر نهان بايد رفت

خلقت بيهده را بين, كه مرا با همه جهد
           بى خبر  از  همه اسرار  جهان  بايد  رفت

حمعصر بى تر
شبنم جهانگيرى

بوى عطر گلى جهنمى ام
تند و وحشى تر از گل افيون

 ظلم%رسته در ارتفاع تپه
در زمينى كه آب خورده زخون
*   *   *

آتشى در من است وحشى و تند
آتشى بى امان و سوزنده
آتشى زاختيار من بيرون,

دردل بادهاى توفنده
*   *   *

 خويش%من  كى ام? كودك زمانه
عصرظلم و شقاوت و بيداد

عصر مرگ ''طبيعت خاموش''
قتل هاى فجيع بى فرياد

*   *   *
م توستّقرن من , قرن بى ترح

و تو, چون سنگ ساكن و خاموش
غافل از خدعه و فريب حري[

 بندگيش كرده به گوش!ّحلقه
*   *   *
من ولى , ملس مى كنم هر دم

 تيز گرگ قدرت را%پنجه
گرگ خونخواره اى كه مى پاشد,

در دلم رنگ ترس و وحشت را
*   *   *

بردگى ننگ روزگار من است
روزگار سياه و ظلمانى

روزگارى كه مى كشد آرام
روح هاى شري[ و انسانى

*   *   *
من و تو بردگان اين عصريم

 كار سخت و حيوانى%برده
شاهد قتل روح هستى خويش

درفضاهاى غير انسانى
*   *   *

درد حتقير و رجن بيمارى
حاصل اين تالش جانفرسا

پيرى زود رس , پريشانى
 ما%مزد و پاداش عمر رفته

*   *   *
ليك دامن كه عمر اين دوران,

تا ابد جاودان نخواهد ماند
از پى مرگ ظلم و استثمار

از ستمگر نشان نخواهد ماند
*   *   *

 ما,ُنيز دامن كه بى اراده
دشمن دون زبون نخواهد شد
بى نبردى سترگ و طوالنى,
اين هرم واژگون نخواهد شد


