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پدر
احمد شاملو

بدان زمان كه شود تيره روزگار, پدر!
سراب و هستو روشن شود به پيش نظر.

مرا- به جان تو - از دير باز مى ديدم
كه روز جتربه از ياد مى برى يكسر

سالح مردمى از دست مى گذارى باز
به دل مناند هيچت زرادمردى اثر

مرا به دام عدو مانده اى به كام عدو
بدان اميد كه رادى نهم زدست مگر?

نه گفته بودم صد ره كه نان و نور, مرا
گر از طريق بپيچم شرنگ باد و شرر?

كنون من ايدر درحبس و بند خصم نيم
كه بند بگسلد از پاى من بخواهم اگر?

به سايه دستى بندم زپاى بگشايد
به سايه دستى برداردم كلون از در.

من از بلندى ايمان خويشنت ماندم
در اين بلند كه سيمرغ را بريزد پر.

چه درد اگر تو به خود مى زنى به درد انگشت?
جن اگر توبه خود مى كنى به سجن مقر?ِچه س

به پهن دريا ديدى كه مردم چاالك
َررُبرآورند زاعماق آب تيره د

به قصه نيز شنيدى كه رفت و در ظلمات
 جاويد جست اسكندرXكنار چشمه

هم اين ترانه شنفتى كه حق و جاه كسان
منى دهند كسان را به تخت و در بستر.

نه سعد سلمامن من كه ناله بردارم
كه پستى آمد از اين بركشيده با من بر.

چوگاه رفعتم از رفعتى نصيب نبود
كنون چه مويم كافتاده ام به پست اندر?

مرا  حكايت پير ار و پار پندارى
زياد رفته كه با مانه خشك بود نه تر?

نه جخ شباهت مان با درخت بارورى
كه يك بدان سال افتاده از ثمر ديگر,

كه ساليان دراز است كاين حكايت فقر
حكايتى ست كه تكرار مى شود به كرر.

* * * *
 شايد بسيارى از جوانان ندانند كه احمد شامـلـو شـاعـر*

نـوپـردازى كـه شـعـر بـى وزن و قـافـيـه را رواج داد در شـعـر
كالسيك نيز مهارت داشت. بـخـشـى ازقـصـيـده اى را كـه
ميخوانيد شاملو در جواب پدرش كـه از او مـيـخـواسـت بـا

نوشنت توبه نامه از زندان آزاد شود ساخته است.

دشت بى نيازى
به جوالنگاه دشت بى نيازى, تاخنت بايد

بيابانى است ماالمال دل, جان باخنت بايد
مشو غافل دمى, تا منزل جانان, به رهپويى
نسيم آسا به سرافتان وخيزان , تاخنت بايد
گرت زين برق عالم سوز بال سوخنت باشد
درين پرواز طاقت گير, شور ساخنت بايد
اگر همچون شهيد نينوا, افروخنت خواهى

سرى , در سرورى, باالى نى, افراخنت بايد
مگر روزى به دامانش توانى دست يازيدن

غريب از خويشنت, بر آشنا پرداخنت بايد
بت ما و منى آزرده دارد خاطر ما را

به روى اين حريe فتنه گر, تيغ آخنت بايد
مشفق كاشانى

يار خجندى
 اين سينه ام, اى يار خجندى,Xخونابه

دل بوده, تو آنرا بچنين روز فكندى!
خوبى تو, ولى حيe كه عشاق فروشى,
 جانانه اى, افسوس كه بيگانه پسندى.

مهر از  تو اگر ميطلبم, منكر مهرى
پندت به وفا گر بدهم, دشمن پندى.

هر ره, كه از آن, سوى تو آيم, تو بگيرى,
هر در, كه از آن , روى تو بينم, تو ببندى.

گويم زچه ما را بفروشى, تو برجنى,
گويم كه چرا رحم ندارى, تو بخندى.

هر تخم وفا كاشتم از مهر تو در دل
آنرا بجفا, عاقبت از ريشه بكندى.

القصه, ميان همه خوبان زمانه
بى مهر ترى از همه, اى يار خجندى!

ابوالقاسم الهوتى
تاشكند مارس ۱۹۲۶

طلسم بى گشايشى است
آى آفتاب!

بى سبب به اين كليدهاى زرنگار,
ناز مى كنى!

بى شمار بازشان به آزمون گرفته اى.
بازشان ميآزماى!

 خويش را به هرزه باز مى كنى!ِمشت
قفل شب, طلسم بى گشايشى است.

۴/۶۸/دكتر قدمعلى صرامى  ۲۱

اى نكهت جانبخش بهارى
آوخ كه بهار آمد و ره نيست به باغم

يك تن همه سوزم, همه رشكم, همه داغم
من از تو نشانى نتوامن بكe آورد
جانا تو كجائى كه نيائى بسراغم

هم سوز متنا به حرم خانه ذوقم
هم حسرت گلگشت و متاشا بدماغم

من سست قدم در سفر عشق نيم ليك
شب تيره و ره دور و خموش است چراغم

اى نكهت  جان بخش بهارى مبن آميز
ز آغوش تو مانا كه پناهى است سراغم

پناهى سمنانى ارديبهشت  ۴۹

رامش دل
اى مونس جان رامش دل نور دو ديده

از شرم رخت رنگ رخ ماه پريده
دل داده به سورى اگر آن مرغ دل افكار

اى كبك خرامان گل روى تو نديده
بنمود فرار از من و اين چيز عجيبى است!

صياد كه ديده است كه از صيد رميده?
از خال و دو گيسوى سيه مرغ دلم را

هم دانه بيفشانده و هم دام كشيده
كى وصe مه و حور كند آنكه بعمرش

شرحى ز نكو روئى آن شوخ شنيده
در هر سر مو صد دل خونين بكe آرى

گر آنكه بكاوى تو در آن زلe خميده
هرگز چو خدش مه ز افق جلوه نكرده

هرگز چو قدش سرو به مبستان ندميده
افسوس كه پيوسته به اغيار كنون يار

يكبار مرا رشته اميد بريده
ديديكه گسست از من و باغير بپيوست

يك غنچه هنوز از گل رخسارش نچيده
اندازه تلخى غم هجر چه داند

آن كس كه هميشه شكر وصل چشيده
در جام طلب گر همه زهر است بنوشيد

كس بى تعبى جانب مقصد نرسيده
رضوانى اگر خون شده دل در غم خوبان

بيرون بنمايم همه را از ره ديده
رضا- اميررضوانى

اى سنگواره ها
مسعود سپند

با شانه اى نشسته به زخم ستاره ها
 شراره هاِفرياد مى زمن ز بلند

اى دست هاى ملتهب از شوق انتظار
جامن به لب رسيد از اين بى قواره ها
غير از هجوم شرم بر انديشه هاى تلخ

مى است از اين جشنواره هاّمارا چه خر
اى جان اگر پياده شوى از ركاب تن

ديگر چه وحشتى زهجوم سواره ها
اينجا صداى دوست بگوشم منى رسد

 منازره هاِانگار بسته اند دهان
با هيچ مرهمى نتوان يافنت عالج

 اشاره هاِزخمى كه در دلست ز تيغ
دريا ز غرق كردن من طفره مى رود
اى موج غم بكوب مرا بر كناره ها

روزى به چنگ خلق گرفتار مى شويد
تنديس هاى كور و كر, اى سنگواره ها

بهار دير رسيده
اردشير لطفعليان

پنجره ها بسته است و روزنه  ها كور
شب همه جا چيره و سپيده دمان دور
نيست در آفاق شرق و غرب گشادى
وز همه سو تيرگى است رو به تراكم
هيچ مناندست كاين سياهى دژخيم

 آوارXناگهم افتد به سر به گونه
بر من آيد فرود سخت و گرانبار

***
آه كه در انتهاى دخمه درى نيست

تا دهدم ره به روشنايى خورشيد
 روئيدن و شكفنت و بودنXبوته

دربن اين شوره زار غمزده خشكيد
***

ستُو هم خوشى بود آنچه بر دل ما ر
 اندوهX افسوس داد و ميوهXشاخه

پرتو خورشيد بخت دير نپائيد
خفت و دگر هيچگاه سر نزد از كوه

***
آنكه صال داد خلق را به رهايى

 پرهيزXراست براندام كرده خرقه
ناگهش از چهره چون نقاب برافتاد

ديديم اهريمنى منافق و خونريز
***
گريم برآن بهار دير رسيده

تن همه سبز از جوانه هاى بشارت
نكهتى از گل به بوم و بر نرسانده
باد خزان ناگهش گرفت به غارت

آبامناه ۱۳۶۳ - تهران

اكى سه شاعر از ٤٢ سال قبلغزل اشتر
*شيراز اينجاست

باز كن ديده دل , باز, كه شيراز اينجاست
درى از روضه رضوان شده گرباز اينجاست

آنكه زد راه دل ما به سرا پرده راز
نقش پرداز هنر, پردگى راز اينجاست

«برسرتربت حافظ گذر و همت خواه
كه زيارتگه رندان نظر باز اينجاست»

در ميخانه خود بازكن اى حافظ راز
عافيت گاه سه مدهوش هم آواز اينجاست

اگر «الهامى» و «مشفق» ز تو صد شكوه كنند
بهر دجلوئى شان «نوح» غزلساز اينجاست

پى افسون , هنرى دختر افسونگر شعر
رخ برافروخته, بيرون شده با نازاينجاست

نطفه شعر درى گر به خراسان بستند
پارسى را غزل ناب, سرآغاز اينجاست

شور در گنبد افالك در افكنده سخن
كه در اين پرده زهر نغمه سخن ساز اينجاست

پيش حافظ چه زند الف سخن مرد سخن
چه كندصعوه سرگشته كه شهباز اينجاست

اشك و مى معجزه خلقت مدهوشان است
گريه كن, گريه كه ميخانه اعجاز اينجاست
آشيان گير در اين دلكده چون «مشفق و نوح»

كه به «الهام» توانديشه پرواز اينجاست
«از صداى سخن عشق نديدم خوشتر»

نغمه اى در همه عمر كه آواز اينجاست
نوروز سال ۱۳۴۵

 اين غزل اشتراكى را در آخرين روزهاى سال ۱۳۴۴  كه*
با دوستامن مشفق كاشانى و حسين الهـامـى بـا اتـوبـوس بـه

شيراز مى رفتيم در بين راه ساختيم -  نصرت الله نوح

تقصير عشق بود
باران گرفت نيزه و قصد مصاف كرد

آتش نشست و خنجر خود را غالف كرد
گويى كه آسمان سر نطقى فصيح داشت
با رعد سرفه هاى گران سينه صاف كرد

تا راز عشق ما به متامى بيان شود
با آب ديده آتش دل ائتالف كرد

جايى دگر براى عبادت نيافت عشق
 ما طواف كردXآمد به گرد طايفه

اشراق هرچه گشت ضريحى دگر نيافت
در گوشه اى ز مسجد دل اعتكاف كرد
تقصير عشق بود كه خون كرد بى شمار

بايد به بى گناهى دل اعتراف كرد
قيصر امين پور

قفنوس
دل - اين دل آشناى چشمت-

عمرى شده مبتالى چشمت
مانند مسافرى غريبم

 كوچه هاى چشمتXگمگشته
قفنوس شدم نشستم از عشق

در آتش دير پاى چشمت
اى كاش بجاى اشكهايت
بوسه بزمن به پاى چشمت

گفتى بشكن سكوت خود را
خواندم غزلى براى چشمت

بهمن نشاطى
دو

نگو كه فاصله داريم تا پريدن ها
بيا كه فصل متاشاست فصل ديدن ها

متام مى شود آخر دوباره فرصت عشق
بس است فاصله تا عشق و خوشه چيدن ها

چقدر دير سر از برفها در آوريم
درخت سرو كجا اينچنين خميدن ها?

 خود دخلوشيم و مى باليمXبه حجم بسته
شدست كار همه پيله ها, تنيدن ها

صداى گندم از آن سمت زرد مى آيد:
به پاى آبله كى مى شود دويدن ها?

 كاليد و آفتابى نيستXهنوز ميوه
هنوز راه زيادى است تا رسيدن ها

ولى مگر نه كه ما از تبار خورشيديم
چگونه گوش ببنديم بر تپيدن ها?

من و دو دست دعا و كرامتت آقا!
ببار تا برسد فصل سيب چيدن ها
ندا جاللى

نقشى از باغى
مى بينى? روياهامان كe صابون است

بوديم و خيالى نازك, نازكتر از نازك
نقشى از باغى

در روياهامان باغش مى گفتيم
سبزايى بود, جنوايى

دستانى باغستانى از دستانى خالى
طبلهايى مى كوبيديم كه بارانى شايد

و دريغا اما از من بارانى

ما را بردند شبانگاه به ميدانى
مى دانى?

بوديم و مجالى اندك كمتر از اندك
تابنشينيم و بينديشيم  كان چون است

وين چون است?
پس چيست كه درياهامان هامون است?

انديشيده و نينديشيده چه فرقى داشت?

پس شكستند به ناباورى ما  ما را
كان هارون است  وين مامون است

مى بينى خرگوشان در باغچه مى كاوند
زنبقهامان از باغچه بيرون است

روياهامان كe صابون است
جالل سرفراز مرداد ۱۳۶۸

هُّفمقصد ز كاخ و ص
 و ايوان نگاشنتهّفُو صمقصد ز كاخ 

كاشانه هاى سر بفلك برفراشنت
گلهاى رنگ رنگ و درختان ميوه دار

در باغ و بوستان ز سر شوق كاشنت
از بهر آن بود كه بكام دل اندرون

يك حلظه دوستى بتوان شاد داشنت
ورنه كدام آدم عاقل, بنا كند

از خاك خانه اى كه بيايد گذاشنت
ابن يمين

غزل هفتاد و هفت
چيزى بگو صداقت ايمان من به من

دستى بزن تلنگر وجدان من به من
از چار سو محاصره را تنگ كرده است
 من به منِبا تارهاى وسوسه شيطان

در پرتگاه وسوسه, خواهش برهنگى
حرفى بزن جنابت عريان من به من

ترديد را در آينه تعبير مى كند
بانوى خواب هاى پريشان من به من

فانوس باش راه جناتى نشان بده
اى خفته در تالطم طوفان من به من

راز بهشت گمشده ام را بگو بگو
 عصيان من به منXدر آخرين دقيقه

آن كس كه مى كشد به تباهى مراكسى است
 جان من به منXنزديكتر ز رابطه

تبديل عشق من به هوس از كسى كه اوست
مثل خيانتى است ز چشمان من به من

 يك عشق پاك راXتكرار كن خالصه
در كوچه هاى خلوت عرفان من به من
محمد سلمانى

آواز قنارى ها
بعد از من اين خورشيد مى تابد

خوشرنگ, مانند طالى ناب
نرم و سبك پرواز,  چون رؤيا

مى جوشد از آغوش شب, مهتاب

بعد از من اين دريا و اين جنگل
ه مى گويندّدلدادگان را قص

نيلوفران نقره پوش عشق...
در بوسه هاشان گرم مى رويند

**
بعد از من آواى قنارى ها

الاليى شب زنده داران است
پيمانه ها لبريز و سرها مست
دنيا به كام ميگساران است!

**
بعد از من آواى نى چوپان

پر مى كشد در دشتهاى دور
مى رقصد آجنا كولى عاشق
زيباتر از رنگين كمان نور

**
بعد از من آيد روزگارانى

از شوق و شور زندگى لبريز
گرماى تير و باد فروردين

برف زمستان و غم پائيز
**

 دنياXهرچند اين غمخانه
مهمانسراى پوچ و پوشالى ست
بعد از من اما هر كجا گويند:

«نوعى » كجايى? جاى تو خالى ست!
محمد نوعى


