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شمع دو شاعر
را ديده اند كه ظلمت دو شاعر در فاصله  هزار سال «شمع»

سوز و روشنى بخش است. منوچهرى دامغانى قصيده بـلـنـد
ات قصايد زبـان فـارسـى اسـت بـراىّمهُخود را كه يـكـى از ا

استاد خود عنصرى كه ملك الشعراى در بار غزنويان نيز بوده
ساخته است و شاعر روزگاران ما فريدون مشيرى « شمـع»
را سمبل مقاومت در برابر تيرگى ها و سياهى ها مى داند و
از اطرافيان خود ميپرسد كه آيا هيچكـدام از شـمـا جـرأت و

قدرت شمع را داريد?
جالب اين است كه هر دو شعر در يك وزن عروضى ساختـه
شده است:بحررمل مثمن محذوف مقصور. هر دو شعر را  با
دقت بخوانيد و از آن لذت ببريد.                                نوح

روى در روى سياهى
فريدون مشيرى

 روى در روى سياهى
ايستاده راست

يكه و تنها متام شب.
در كالمش نور

بر لبش فرياد
شمع .

شعله افزون مى كند گر سر به تيغش برزنند
تيرگى گم مى شود چون شمع ها  روشن كنند

راست
همچون شمع

خواهد ايستاد آيا
روى در روى سياهى

يك تن از اين جمع?
شمع

منوچهر دامغانى
اى نهاده بر ميان فرق جان خويشنت

جسم ما زنده بجان و جان تو زنده به تن
ختى از بدن كمتر كندَهر زمان روح تو ل

م همى گردد بدنَنضُگويى اندر روح تو م
گرنه اى كوكب چرا پيدا نگردى جز بشب?

ورنه اى عاشق چرا گريى همى بر خويشنت?
ست مومُ تِكوكبى آرى, و ليكن آسمان

َنگَست معشوقت لَعاشقى آرى, و ليكن ه
پيرهن در زير تن پوشى و پوشد هر كسى

پيرهن بر تن, تو تن پوشى همى بر پيرهن
چون مبيرى آتش اندر تو رسد زنده شوى

چون شوى بيمار بهتر گردى از گردن زدن
راستِتا همى خندى همى گريى و اين بس ناد

َنَمتى و هم شُهم تو معشوقى و عاشق هم ب
رى بى مهرگانُفى بى نوبهار و پژمُشكِب

گريى بى ديدگان و بازخندى بى دهنِب
ستُرُتو مرامانى بعين و من ترا مامن د

دشمن خويشيم هر دو دوستدار اجنمن
خويشنت سوزيم هر دو بر مراد دوستان

َنَزدوستان در راحتند از ما و ما اندر ح
دازُهر دو گريانيم و هر دو زرد و هر دو در گ

َنحَمتُرد و هر دو مَهر دو سوزانيم و هر دو ف
آنچه من بر دل نهادم بر سرت بينم همى

آنچه تو در سر نهادى در دلم دارد وطن
راز دار من تويى همواره يار من تويى

 منِ تو تو آنِغمگسار من تويى من آن
فته بامدادُليد نو شكَنبَروى تو چون ش

ژمريده در چمنَروى من چون شنبليد پ
 تراِست و من از بهرَرسم ناخفنت بروز

َنسَن باشم همه شب روز باشم با وَسَبى و
تو همى تابى و من بر تو همى خوامن به مهر

هر شبى تا روز ديوان ابوالقاسم حسن
فتارغان گرمر

من كارگر تو دهقان, داد از تو آه از من,
تا چند برند اشراف كفش از تو, كاله از من

ما را و تو را دارا, يكنوع كند يغما,
خون ميخورد اين زالو, خواه از تو و خواه از من

 موهوماتfبر گردن ما بسته است تا رشته
كى دست كشد هيهات شيخ, از تو و شاه از من

 درباريم, مرغان گرفتاريم,fما طعمه
سيرند ستمكاران گاه از تو و گاه از من

ًيكدل نشويم ارما, دورى نكند اصال
اين بخت زبون از تو, اين روز سياه از من

ما تا كه زهم دوريم, درمانده و مهجوريم
اين غفلت و نادانى است, عيب از تو, گناه از من
بى چون و چرا, از ماست هر چيز كه در دنياست

اين نعمت و نان از تو, اين دولت و جاه از من
با زور همان نفعى, كز زحمت ما بردند

كردند بزرگان سلب, عيش از تو رفاه از من
 كj دارم, تو ناطقه, الهوتىfمن پينه

 زحمت, عرض از تو, گواه از من!fدر محكمه
ابوالقاسم الهوتى- دوشنبه اوت ۱۹۲۵

ه هاارلوباغ غز
از بهمن نشاطى

اى آنكه در بازى عشق, چشمت هميشه برنده ست
اين مرد- اين مرد تنها- از عشق تو دل نكنده ست

بگذار تا پر بگيرم, در آسمان نگاهت
پرواز تا بى نهايت, اين آرزوى پرنده ست

با آنكه مثل هميشه لب را ز لب وانكردى
با اينهمه خواهشم را چشم تو پاسخ دهنده ست

بى تو اسير خزامن اينجا مبان مهربامن!
باغ غزلواره هايم با دستهاى تو زنده ست

حرفى برايم منانده جز اينكه در بازى عشق
كارم هميشه شكست است چشمت هماره برنده ست

اصنام
نصير احمد ملتهب

ما كفن پوشيدگان دشت گمناميستيم
 افسون خود كاميستيمfماجراى حلظه

صورتى پر بار معنى, در كران بى كران
نقشى از معناى يك كابوس ناراميستيم

بال پروازى ندارد صيد در دام هوس
 دام و دست فرجاميستيمِمرغ دست آموز

ديده بگشوديم و در اوج متنا گم شديم
حسرت انسان شدن در پاى اصناميستيم

آدميت كى كند با اصل كار ما متام
از ازل آئيم گرچه پيك بد ناميستيم

دلق پر معنى اى تا از جوش چار عنصر شديم
 بازار آراميستيمِ سر در گمfقصه

با فلك بازى مكن اى پيكران آب و گل
بايد اين دانيم كان موجود اياميستيم

از حريم خويش پا با صد فسون بيرون كشيم
 خاميستيمfحسرتا كز سوخنت در ورطه

غدها امروز فكر سير عنقا ميكنندُج
غد ناراميستيمُدر دل ويرانه ها ما ج

ملتهب گشتيم, دل سرد حريم غربت است
بى وطن در نام ها بد نام گمناميستيم

گلوى شرق
قيصر امين پور

شب عبور شما را شهاب الزم نيست
كه با حضور شما آفتاب الزم نيست

در اين چمن كه ز گلهاى برگزيده پر است
براى چيدن گل, انتخاب الزم نيست

خيال دار تو را خصم از چه مى بافد?
گلوى شرق كه باشد طناب الزم نيست

ز بس كه گريه نكردم غرور بغض شكست
براى غسل دل مرده آب الزم نيست

كجاست جاى تو?- از آفتاب مى پرسم-
سؤال روشن ما را جواب الزم نيست

ز پشت پنجره برخيز تا به كوچه رويم
براى ديدن تصوير, قاب الزم نيست

فصل بى ثمر
ندا جاللى

نه من گاليه از اين فصل بى ثمر دارم
نه انتظار رسيدن به بال و پر دارم

همين غنيمت تنها براى من كافيست
كه باز هم غزلى تازه در نظر دارم

سكوت كردى و لبريز مى شوم از شوق
چه نقشه هاى قشنگى كه زير سر دارم

تو را كه سهم شب و شكوه هاى سبز منى
ز چشم هاى خود امشب عزيزتر دارم

خدا نياورد اين را كه اى تغزل ناب!
براى حلظه اى از عشق دست بر دارم

داى چوبينبو
سيمين بهبهانى

بوداى چوبين سخن گفت بر گوشه رف نشسته
چون هندويى پارسى گوى  با واژگانى شكسته

لرزيدم از بيم و حيرت گز بعد چندين هزاره
چون شد كه پيوست با تن آن جان از تن گسسته

چون حيرمت ديد,بگشود بر منظر من دو بادام
چون وحشتم ديد, خنديد در پوست همتاى پسته

جرأت گرفتم كه پرسم  احوالى از نير وانه
گفت:آن چه دامن به بامش هر تار تن تار بسته

داالن تنگش فشرده حجم ازل تا ابد را
خورشيد لنگش فسرده در تشت خون دست شسته

خوش باوران  در هوايش رفتند و ديدند كاجنا
از جهل انسان اين قرن هر سو نشانى نشسته

آن حق شناسان  -كه دانى- بر خون نا حق دليرند
ديوند و از دام ايشان آدم تبارى نرسته....

بوداى رجن آزموده  از هر « نبايد» كه بوده
ناليد و بس شكوه سر داد  با حلن بيزار و خسته ...

وانكه به پهلو در افتاد  فرياد كردم:« چه رخ داد!..»
در قلب او تيغ خنجردر مشت او عاج دسته !
دى ۱۳۸۵

ندگىاستى زاست ترين رر
از: هاشم جاويد

پير خرد يك نفس آسوده بود
راحت فرموده بود

كودك دل رفت و دو زانو نشست
مست مست

گفت:
ترا فرصت تعليم هست?

گفت:
هست

گفت كه:
اى خسته ترين رهنورد

سوخته و ساخته با گرم و سرد
بر رخت از گردش ايام گرد

 باالى مرد?fچيست برازنده
گفت:

درد
گفت:

چه بود اى همه دانندگى
راست ترين راستى زندگى?

پير كه اسرار خرد خوانده بود
سخت در انديشه فرو مانده بود

ناگه از شاخه اى افتاد برگ
گفت:
مرگ.

در بطن صدف
دوش

چلچراغ روشنى آويختم
هم گوهر خورشيد

از بر سقj شبستانى كه در بطن صدف
برپاست.

تا كدامين حلظه خواهد زاد مرواريد?
عشق,

۲۶/۱/۶۶           چشمه ى جوشيده از ژرفاى تاريكى است

ديك!اى آفتاب تفته ى نز
دكتر قدمعلى صرامى

دور از تو, جان من
خو كرده با هميشه ى تاريك

تاب جتلى تو كجا دارد
اى آفتاب تفته ى نزديك!

آرى, شعاع
اين نردبان هجرت زى اوج

اين پيچ و تاب روشن ديدار
در چشم هاى شب پرگان, نيست

۶۲)/۱۲/(۸اال طناب دار!                                   

ديك يك شروعنز
نيره كاشانى

ساعت درست رأس رسيدن به انتها
نزديك يك شروع, سرآغاز ماجرا

ساعت قدم قدم به تو نزديك مى شود
من در خيال اينكه به دست آورم تو را

 ديدار و قلب منfنزديك بود حلظه
با تيك تاك ساعت ديوار هم صدا

ساعت درست رأس رسيدن به خواب رفت
از حركت ايستاد زمين تيره شد هوا

احساس مى كنم كه زمين سرد سرد شد
يكباره مثل آينه يخ بست آب ها

انگار آسمان و زمين تار شد درست,
مانند حلظه اى كه قيامت شود به پا

اما نه! هيچ چيز تفاوت نكرده بود
ساعت درست بود و زمين سبز, پس چرا?...

من مثل بچه اى كه ميان هزار چشم
سرگشته مى دود پى يك چشم آشنا

دنبال تو دويدم و شايد خدا نخواست
 تقدير ما دو تاfاين طور بوده صفحه

قسمت نبود كه من و تو مال هم شويم
اين قلب پاره پاره كجا و شما كجا?

تو آسمان غرق ستاره, بلند و بكر
من يك گليم كهنه و پا خورده, نخ منا

نه! باورم منى شود اين حلظه ها, ولى
تو رفته اى و اين دل صد پاره مانده با

يك ساعت قديمى و يك تيك تاك گنگ
يك ساعتى كه رأس رسيدن به انتها

نزديك يك شروع دوباره به خواب رفت
من ماندم و تصور پرواز تا شما...!
فروردين ۱۳۸۱

ه سرخير
*سه قطعه از جالل بقايى نائينى

ديدم كنار كوچه زنى زار و بينوا
خوابيده روى دست ز غم سر نهاده است

زير سر دو كودك خود جاى متكا
دست نحيj و الغر ديگر نهاده است

يك كوزه ى شكسته و يكپاره نان خشك
در ظرف آب تا كه شود تر نهاده است

پوشيده تن به پاره گليمى پالس وار
چون كوته است پاى از آن در نهاده است

مأمور نظم بر سر بالين او چو شمر
با چكمه پا بر آن تن الغر نهاده است!

فرياد بر كشيد و بدانها حواله كرد
آن چوب لعنتى كه برابر نهاده است!

گفتم مكن بخواهرت اين ظلم ناروا
كش روزگار چون تو برادر نهاده است

گفت اين سزاى اوست نبينى كه خيره سر
پا از گليم خويش فراتر نهاده است!

ستگارىر
از محمد ذوالفقارى رجائى

ديدم هالل ماه نو و صحنه ى چمن
ه دمنُوز گوشه اى نظاره به دشت و ك

سر شد فرو به جيب تفكر كه اى دريغ
پا بند غفلت استم و بگذشت عمر من

بس ماه نو دميد و به آخر رسيد مه
بس ماه سال گشت و سر آمد در اين زمن

بس سبزه سر ز خاك بر آورد و خاك شد
بس اين زمين ز سبزه بپوشيد پيرهن

هر فصل چون گذشت مرا پند تازه بود
يعنى نگر كه بگذرد اين دو ره كهن

طى شد سنين عمر و كنون نيز غافلى
آزاد كى كنى ز غم دهر اين بدن?

دور شباب سر شد و پيريت در رسيد
كى بايدت شدن ز سر اين خوى اهرمن

بانگ خروس گم شد و پايان رسيد شب
شد قافله براه و مباندى تو در محن

در خواب غفلتى, زده شد كوس الرحيل
وين آخرين دمى است كه بينى به خويشنت

هر كس بقدر همت خود بسته توشه اى
پابند چيستى بنما پاره اين رسن

ناگاه داد هاتj غيبم ندا كه هان
بس كن (رجائيا) و نصيحت شنو زمن

نيكى به خلق ميكن و آزار كس مجوى
اين راه رستگارى و كوتاه كن سخن

صاحب
در بيابانى خرى مفلوك با روباه گفت:

در جهان كس همچو من بيچاره و مضطر نشد
هر چه بردم بار و صاحب گشت بر پشتم سوار

قسمتم از بردبارى جز تنى الغر نشد
نيست در آخور مرا يكبرگ سبز از خشك و تر

جز ز كاه كهكشان هرگز دماغم تر نشد
داد روبه پاسخش را آنچنان نغز و متين

كز براى نوع خر پاسخ از آن بهتر نشد!
گفت هر كس داشت صاحب قسمتى جز اين نداشت

گر منيبايد سوارى داد بايد خر نشد

سربلندى
با كوه گفت تپه ى خاكى ترا ز چيست?

اينگونه سربلندى و انگيزه ى غرور!
شايسته نيست بر همگان خود منائيت!

با چهره ى سياه و سراپاى خلت عور!
گفتا چه ارزشست كسى را كه همچو تو

از باد لطمه ميخورد از آبهم فتور?
شايسته ى بزرگى و گردنفرازى است

هر كس كه همچو من نرود زير بار زور
 جالل بقايى نائينى از قطعه سرايان استاد قرن اخير است.*

او در ابتداى جوانى به سبك هندى شعر مى گفت, اما بعد
به قطعه سرايى پرداخت. جالل در ششم ارديبـهـشـت ۱۳۷۶

درگذشت, روانش شاد.

بيم و گناه
با نگاهى سخن از چشم سياهى گفتم

آنچه بايست بگويم به نگاهى گفتم
هرگزم پاى دل اينگونه بگل مانده نبود

غم دل هست چو كوهى پر كاهى گفتم
 مدعيامن نكند دل پر بيمfحيله

كه سخن يك تنه با خيل سپاهى گفتم
باميدى كه دل از ياد تو غافل باشد

بهر او قصه اى از بيم و گناهى گفتم
يادم از زلj دالويز تو آمد همه شب

 تيرگى ى شام سياهى گفتمfقصه
بار اندوه تو سربار غم و درد من است

تا پريشان نشوى گاه بگاهى گفتم
هر گلى چند صباحى شود آذين چمن

زين سخن عاقبت چشم سياهى گفتم
نصرت الله نوح- تهران تيرماه ۱۳۳۷


