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آزادى
پل الوار

شيرين دخت دقيقيان
Liberte Paul Eluard (1895-1952)

برگردان شعر «آزادى» , اثر الوار شاعر فرانسوى
 مدنى و آزادى� كوشندگان آرمان جامعه�را به همه

در ايران تقديم مى كنم.
                             ش. دقيقيان   فوريه ۲۰۰۲

بر مشق هاى دبستانى ام
بر نيمكتم, بر درختان, بر شن , بر برف

نام تو را مى نويسم
روى متامى برگ هاى خوانده شده

 كاغذهاى سفيد�روى همه
روى سنگ خون, كاغذ يا خاكستر

نام تو را مى نويسم
بر نقش هاى زراندود

بر بازوهاى مردان رزم افروز
بر ديهيم فرمانروايان

نام تو را مى نويسم
روى جنگل, بيابان

 پرندگان,روى بوريا�روى النه
روى پژواك كودكى ام

نام تو را مى نويسم.
روى شگفتى هاى شب

روى نان سفيد روز
روى فصل هاى دلداده

نام تو را مى نويسم
بر متامى كهنه پاره هاى الجوردينم

بر مرداب آفتاب منناك
 ماه جاندار�بر درياچه

نام تو را مى نويسم
روى كشتزارها, روى افق

روى بال پرنده ها
روى آسياب سايه ها
نام تو را مى نويسم.

بر هر وزش سحرگاهى
بر دريا, بر زورق ها,بر كوهستان مجنون

نام تو را مى نويسم
روى كP سفيد ابرها

روى تراوش هاى توفان
روى رگبار , من باران

نام تو را مى نويسم
بر نگاره هاى رخشنده

بر ناقوس رنگ ها,بر حقيقت ملموس
نام تو را مى نويسم.

بر كوره راه هاى پا خورده
بر جاده هاى در نور ديده

بر ميدان هاى طغيان
نام تو را مى نويسم

روى فانوس روشن, روى چراغ خاموش
روى خانه هاى به هم پيوسته ام

نام تو را مى نويسم
بر ميوه اى قارچ شده

بر آينه, بر اتاقم
بر بستر خالى پوشالينم

نام تو را مى نويسم
روى آستان درگاه م

روى خرده ريزهاى آشنا
 بركت�روى رقص شعله

 نويسمنام تو را مى
بر روى هر صندلى چيده

بر پيشانى دوستامن
بر هر دستى كه دراز مى شود

نام تو را مى نويسم
روى بلور مژدگانى ها

روى لب هاى انديشناك
روى تارك سكوت
نام تو را مى نويسم

بر پناهگاه هاى ويرامن
بر جمله هاى ناكامم

بر ديوارهاى ماللم
نام تو را مى نويسم

روى غياب خالى از ميل
روى تنهايى عريان

روى گام هاى مرگ
نام تو را مى نويسم
بر سالمت بازگشته

بر خطر از سرگذشته
بر اميد بى خاطره

نام تو را مى نويسم
و به نيروى يك واژه

زندگيم را سر مى گيرم
به دنيا آمده ام كه تو را بشناسم

نام تو را بخوامن,
آزادى

شيراز
                                            هاشم جاويد

 دامن توام اى شهر�پرورده
 عشق , هاى ديرينم�اى خانه

اى گلشن ياد ها و شاديها
 خوابهاى شيرينم�گهواره

***
در مهد تو , شوخ چشم شيراز

آن مايه فسون و دلبرى آموخت
حافظ ز تو آن صفاى رندى يافت

سعدى ز تو آن قلندرى آموخت
***

خمخانه روزگار فرتوتى
باتاك بنان و مى فروشانت
خلوتگه ناز مهربانان است
در پرده سراى راز پوشانت

***
 بهارت برگ�ريزد ز  شكوفه

برتارك نرگس زمستانى
وينجا كه چو كوى گل فروشان است

گل را نخرند از فراوانى
***
باران چو شبنم سحر گاهت
گل پرورد و شكوفه بار آرد

خورشيد خزان و باد دى ماهت
رخساره گلرخان نيازارد

در دشت , ز الله آتش افروزى
نستر ده ز كوه برف سيمين را

 نوآرى بار�بر شاخ جوانه
نفكنده بخاك  برگ پارين را

***
 نو دميده در صحراست�هم سبزه

هم خرگه  خرمن زر افشانت
هم بانگ پرستو از سپهر آيد

 بلبل از گلستانت�هم ناله
***

سر سبز مبان و جاودان اى شهر
اى خانه آشنائى و پيوند

اى كوى نياز و ناز و دجلوئى
اى شهر سالم و بوسه و لبخند

«باكم از تركان تيرانداز نيست»
 تير آورامن مى كشد»�«طعنه

رجنه از خويش
                                          حميد مصدق

از هر هزاران, يك تن
 ياران را�با شوق, تير طعنه

                       - آماج مى شود
در قرن هاى قرن

                          يك تن
با عقل سرخ خويش

حق گوى و حق پرست چو حالج مى شود
***

اى دوست تير طعن
بس جانگزاتر است

از تيرهاى سربى دشمن
در دا كه نارفيقان

بس تيرهاى طعنه و تهمت را
بر جان هر كه نيست

تسليم خواهش دل آنان
نشانده اند

آوخ,
چه گام هايى

نز بيم تير سربى دشمن
 ياران خويشنت�كز بيم تير طعنه

در راه مانده اند                              خرداد ۶۵
چندين هزار اميد بنى آدم

                                 هوشنگ ابتهاج (سايه)
گفتم كه مژده بخش دل خرم است اين

مست از درم در آمد و ديدم غم است اين
 تاريك من نديد�گر چشم باغ گريه

اى گل ز بى ستارگى شبنم است اين
پرونه بال و پر زد و در دام خويش خفت

 ابريشم است اين�پايان شام پيله
باز اين چه ابر بود كه ما را فرو گرفت

تنها نه من, گرفتگى عالم است اين
اى دست برده در دل و دينم چه مى كنى

جامن بسوختى و هنوزت كم است اين
 بى راه مى زنى�آه از غمت كه زخمه

اى چنگى زمانه چه زير و مب است اين
يك دم نگاه كن كه چه بر باد مى دهى

چندين هزار اميد بنى آدم است اين
گفتى كه شعر سايه دگر رنگ غم گرفت

 صد مامت است اين.�آرى سياه جامه
                                   تهران , دى ۱۳۷۰

آرى ! مشكل است
گرچه مردن در كنار آب حيوان مشكل است

زنده ماندن نيز با صد زخم پنهان مشكل است
وقت ها را با تنفر كشنت آسانست ليك,

سير كردن در زمان بابال نسيان مشكل است
با دلى نازكتر از ساق علفها در بهار

سخت جانى پيش تيغ جور جانان مشكل است!
در هوايى اين چنين مسموم و گند آلود و شوم

ماندن و جان كندن آزاد مردان مشكل است
نزد نامردان بيان رمز اسرار نهان

پيش ياران بسنت زخم منايان مشكل است
چون فضيلت مرد و مردى و مروت شده تباه

زندگى بر مردم پاكيزه دامان مشكل است
كشتى بى صاحب ما را از اين درياى خون

رسنت از آشوب جانفرساى طوفان مشكل است
غرق بيم و وحشتم در قلب اين بهت غريب

با كه گويم درد خود آجنا كه درمان مشكل
است?

دوش با همسايه ام مى گفت پيرى خسته جان:
« محنت آوارگى با پاى لرزان مشكل است»

با چنين درد بزرگى زير چتر هول و مرگ
پر گشودن در فضاى تنگ زندان مشكل است
   شبنم جهانگيرى    تهران - ۲۵ آذر ۱۳۷۹

گفت و گو
گفتم

- «اين باغ ار گل سرخ بهاران بايدش ?...»
گفت:

- «صبرى تا كران روزگاران بايدش.
تازيانه ى رعد و نيزه ى آذرخشان نيز هست,

گر نسيم و بوسه هاى نرم باران بايدش.»
گفتم:

- «آن قربانيان پار, آن گلهاى سرخ?..»
گفت:

- «آرى...»
ناگهانش گريه آرامش ربود,

وز پى خاموشى توفانى اش
گفت: - «اگر در سوكشان

ابر شب خواهد گريست,
هفت درياى جهان يك قطره باران بايدش.»

گفتمش:
- «خالى ست شهر از عاشقان, وينجا مناند

مرد راهى تا هواى كوى ياران بايدش.»
گفت:

- «چون روح بهاران آيد از اقصاى شهر,
مردها جوشد ز خاك,

آنسان كه از باران گياه,
وانچه مى بايد كنون

صبر مردان و دل اميدواران بايدش.»
                                               شفيعى كدكنى

لوح گور
                                           احمد شاملو

نه در رفنت حركت بود
نه درماندن سكونى.

شاخه ها را از ريشه جدائى نبود
و باد سخن چين

با برگ ها رازى چنان نگفت
كه بشايد.

 عشق من�دوشيزه
مادرى بيگانه است

 پر شتاب�و ستاره
در گذرگاهى مأيوس

برمدارى جاودانه مى گردد.
وصيت

فرزند من ! اين قصه و افسانه نبود
اين شرح حال پر مالل روزگاريست

كاندر بسيطش مرگ حاكم بود و وحشت
اين گفته از آن روزگاران يادگاريست

***
 خون, ديده بگشا,جان فرزند�از پرده

دنياى خون آلود ما را كن نظاره
مه را ببين, حيران, ميان كهكشانها
بنگر كه خون ميريزد از چشم ستاره

***
بر روز ما بنگر كه تاريكست چون شب

بنگر شبان قيرگون ديرپا را
فردا چو خورشيد حيات از شرق سر زد

در خاطرآور روزگار تارما را
***

در خاطرآور روزگارى را كه يكدم
در زندگى بر جان خويش ايمن نبوديم

از كاروان وامانده, در صحراى حسرت
مرديم, چون همگام با رهزن نبوديم

***
در روزگارى زندگى كرديم, كز مهر
چون كيميا, جز قصه نشينديم, آرى

هر دست , زجنيرى براى دست ديگر
در هر دهان, تيغ زبان, چون تشنه مارى

***
بر الله هر دم بگذرى در نو بهاران

ياد اى پسر, از قلب خونپاالى ما كن
در برگريزان خزان, ما را بياد آر
از ما مشو بيگانه ياد از آشنا كن

***
ما, بى بهاران, جز خروش تندر مرگ

بانگى ز دشت آسمان نشنيده رفتيم
و ز گلشن پر برگ و بار زندگانى

جز خار حسرت غنچه اى ناچيده رفتيم
***

فرزند من, اين قصه و افسانه نبود
اين شرح حال پر مالل روزگاريست

كاندر بسيطش مرگ حاكم بود و وحشت
اين گفته از آن روزگاران يادگاريست

              نصرت الله نوح     تهران بهمن ماه ۱۳۴۳

در سوگ پدر
چگونه ميشود از تو گفنت

از تو گفنت و نگريسنت
از تو اى خوب من و ما

از تو كه رفتى و جايت سبز ماند.
پدرم , عزيزم , نور خانه ام

مهربانيت را غرقم
 پر مهرت�دستهاى پر نوازشت , خنده

نگاه آرام و زيبايت را
چگونه مى توان گفنت يا سرودن يا شنيدن

از تو كه پر از يادگاريم ما
سر تا پا عشق و عشق و ديگر هيچ

ما با تو به اوج رسيديم و تو پرواز كردى
 عشق تو و تبار تو�ما قافله

حيران و پريشان مى گرييم در سوگ تو
پدر , متام زندگيم خاطرات توست

تو كه زندگيم بخشيدى و آموختى
چگونه عشق بورزم

چو سرچشمه اى كه جوشيد و خروشيد و جارى شد
به دياران دور

چون رهگذرانى در كنارت
دويديم و دويديم و فرياد كشيديم

دوستت داريم پدر دوستت داريم پدر
خانه ام پر از يادگاريهاى تست

من ترا در زالل آب حوض كوچك حياطمان
و در نهال اجنيرى كه پارسال كاشتى

و پله هاى سيمانى كه برايم ساختى
و گلدانهاى گل بهارى خواهم ديد

شبها به ياد تو خواهم نشست
از روزهاى دراز و پر مالل

با تو سخن خواهم گفت
و آنگاه هر دو به بزم ستاره ها خواهيم رفت

پرواز كنان بروى ابرها
فرياد خواهيم زد

كه دنيا خيلى زيباست
                                       دوستت دارم پدر

          ليال   ۲۹ ژانويه , ۲۰۰۱

زهر تازه
سنگ مى شود آخر, ناز كاى اندامت

روز تازه مى ريزد , زهر تازه در كامت
پيشگوى خود بودى, روز روز تا امروز
 سراجنامت�باش تا بگويى فاش, آيه
دير پاى سرگردان! دورگوى بى پايان!

اينك آن كه مى گفتى , آن سالم بى نامت
سايه وار شبگردى, در تر من باران

خواب واره اى حيران, در حريم پيغامت
خواستى بياسايى, بادبان بى فردا!

موج موج طوفان بود, در كمين آرامت
شايد اين عبورى بود, از هر آنچه مى ديدى

شايد اين درنگى بود, در مسير فرجامت
 ويران!�دورگوى بى پايان ! ابرواره

چون سراب خواهى سوخت , در كوير اوهامت
           فريبا ميرزا محمد نيا    آبان /۷۳

نياز دشت ها باقى است
                                             پناهى سمنانى

نگاهش در ميان شعله, مى غلطيد
و رخ,

در بازتاب شعله,
اندوهى فريبا داشت.

رها در راحت مبل و لباس راحتش در بر
خطابش با من ,

اما ,
با خيال خويش جنوا داشت:

دلم ديگر,
ز جنواهاى شيرين محبت هم نيارامد.

تو ميگوئى كه : بدبين ام?
منيدامن!
ولى من,

در نهاد هر خلوصى, نيت آلوده اى ديدم
به ذات هر نگاهى,

هر سالمى,
هر نثارى,

نياز كوته,فرسوده اى ديدم
بحال عشق,

حال شامگون عشق,
بايد گريه كرد امروز.

كه جزشهوت ,
كه جز انگاره هاى پست

نقش ديگرى با او منيبازند.
من جز اين منى بينم .

***
نگاهم داغ حسرت داشت ,

رساى قامتش,
تنديس جهد و جوش.

ستبر بازوان,
بى تاب كار و كوش.

روان, اما,
چنين افسرده و خاموش

***
بخود مى گفتم ,

- اما در حقيقت روى حرفم جانب او بود -
بهاران در گريز خويش .

نياز دشتها باقى .
جوانان را سر گلگشت و شوق پايكوبى نيست?

                                        فروردين ۱۳۵۱


