اشعار
1
فردا
تركىكشى ايالقى

امروز اگر مراد تو برنايد
فردا رسى به دولت آبا بر
چندين هزار اميدِ بنى آدم
طوقى شده به گردنِ فردا بر

2
رادمردى
تركىكشى ايالقى

رادمردى به دهر دانى چيست
باهنرتر ز خلق دانى كيست
آنكه با دوستان بداند ساخت
وانكه با دشمنان بداند زيست
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3
عشق
رابعه بنت كعب

عشق او باز اندر آوردم به بند
كوشش بسيار نامد سودمند
عشق دريايى كرانه ناپديد
كى توان كردن شنا اى هوشمند
عشق را خواهى كه تا پايان برى
بس كه بپسنديد بايد ناپسند
زشت بايد ديد وانگاريد خوب
زهر بايد خورد وانگاريد قند
توسنى كردم ندانستم همى
كز كشيدن تنگتر گردد كمند

4
بيدل
رابعه بنت كعب

كاشك تنم بازيافتى خبرِ دل
كاشك دلم بازيافتى خبرِ تن
كاشك من از تو برستمى به مالمت
آى و فسوسا كجا توانم رستن
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5
خون ايرج
فردوسى

چو برداشت پرده ز پيش آفتاب
سپيده برآمد بپالود خواب
دو بيهوده را دل بدان كار گرم
كه ديده بشويند هر دو ز شرم
برفتند هر دو گرازان ز جاى
نهادند سر سوى پردهسراى
چو از خيمه ايرج به ره بنگريد
پر از مهر دل سوى ايشان دويد
برفتند با او به خيمه درون
سخن بيشتر بر چرا رفت و چون
بدو گفت تور ار تو از ما كِهى
چرا بر نهادى كالهِ مهى
ترا بايد ايران و تختِ كيان
مرا بر در ترك بسته ميان
برادر كه مهتر به خاور به رنج
به سر بر ترا افسر و زير گنج
چنين بخششى كان جهانجوى كرد
همه سوى كهتر پسر روى كرد
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چو از تور بشنيد ايرج سخن
يكى خوبتر پاسخ افكند بن
بدو گفت كاى مهتر نامجوى
اگر كام دل خواهى آرام جوى
نه تاج كيى خواهم اكنون نه گاه
نه نام بزرگى نه ايرانسپاه
من ايران نه خواهم نه خاور نه چين
نه شاهى نه گسترده روى زمين
بزرگى كه فرجام آن تيرگى است
بر آن مهترى بر ببايد گريست
سپهر بلند ار كشد زين تو
سرانجام خشت است بالين تو
مرا تخت ايران اگر بود زير
كنون گشتم از تخت و از تاج سير
سپردم شما را كاله و نگين
مداريد با من شما نيز كين
مرا با شما نيست رأى نبرد
نبايد به من نيز دل رنجه كرد
زمانه نخواهم به آزارتان
وگر دور مانم ز ديدارتان
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جز از كهترى نيست آيينِ من
نباشد جز از مردمى دينِ من
چو بشنيد تور اين همه سر به سر
به گفتارش اندر نياورد سر
نيامدش گفتار ايرج پسند
نه نيز آشتى نزد او ارجمند
ز كرسى به خشم اندر آورد پاى
همى گفت و مىجست هزمان ز جاى
يكايك برآمد ز جاى نشست
گرفت آن گران كرسى زر به دست
بزد بر سر خسرو تاجدار
ازو خواست ايرج به جان زينهار
نيامدت گفت ايچ ترس از خداى
نه شرم از پدر خود همين است راى
مكش مر مرا كت سرانجام كار
بگيرد به خون منّتِ روزگار
مكن خويشتن را ز مردم كشان
كزين پس نيابى تو از من نشان
پسندى و همداستانى كنى
كه جان دارى و جانستانى كنى
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بسنده كنم زين جهان گوشهاى
به كوشش فراز آورم توشهاى
ميازار مورى كه دانه كش است
كه جان دارد و جانِ شيرين خوش است
سياه اندرون باشد و سنگدل
كه خواهد كه مورى شود تنگدل
به خون برادر چه بندى كمر
چه سوزى دلِ پير گشته پدر
جهان خواستى يافتى خون مريز
مكن با جهاندار يزدان ستيز
سخن چند بشنيد پاسخ نداد
دلش بود پر خشم و سر پر ز باد
يكى خنجر از موزه بيرون كشيد
سراپاى او چادر خون كشيد
جهانا بپرورديش در كنار
وز آن پس ندادى به جان زينهار
نهانى ندانم ترا دوست كيست
برين آشكارات بايد گريست

193

اشعار

6
جدايى با اميد
فخر گرگانى

چه خوش روزى بود روز جدايى
اگر با وى نباشد بيوفايى
اگرچه تلخ باشد فرقت يار
در او شيرين بود اميدِ ديدار
خوش است اندوه تنهايى كشيدن
اگر باشد اميد باز ديدن
چه باشد گر خورم صد سال تيمار
چو بينم دوست را يك روز ديدار
اگر يك روز با دلبر خورى نوش
كنى تيمار صد ساله فراموش

7
عاشق
فخرى گرگانى

به چين اندر به سنگى برنبشته است
كه دوزخ عاشقان را چون بهشت است
چو باشد مرد عاشق بر درِ دوست
همه زشتى به چشمش خوب و نيكوست
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كوير و كوه او را بوستانست
فراز برف ،همچون گلستانست
كجا عاشق به مردِ مست ماند
كه در مستى غم و سختى نداد
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8
دنيا گذران
اديب صابر

اى دو چشمِ اجل به تو نگران
چند خندى ز گريه دگران
لقب تو چه سود صدرِ اجل
چون اجل هست سوى تو نگران
اجل از تو كران نخواهد كرد
گر بگيرى جهان كران به كران
چند نازى كه معتبر شدهاى
نه بخواهند مرد معتبران
از پى دفع مرگ و حفظ حيات
حيلهها ساختند حيلهگران
به هنر قصدِ مرگ دفع نشد
تا بمردند همچو بى هنران
هر چه بر وى نشست نام فنا
بى خطر گشت نزد با خطران
مال و ملكى كه بر گذر باشد
نكند عاقل اعتماد بر آن
گر همى ملك بى گذر طلبى
دل منه بر زمانه گذران
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9
ترانهها
خيام

گر مى نخورى طعنه مزن مستان را
بنياد مكن تو حيله و دستان را
تو غرّه بدان مشو كه مِى مىنخورى
صد لقمه خورى كه مى غالم است آن را
هر چند كه رنگ و بوى زيباست مرا
چون الله رخ و چو سرو باالست مرا
معلوم نشد كه در طربخانه خاك
نقاش ازل بهر چه آراست مرا
آن قصر كه جمشيد در او جام گرفت
آهو بچه كرد و روبه آرام گرفت
بهرام كه گور مىگرفتى همه عمر
ديدى كه چگونه گور بهرام گرفت
ابر آمد و باز بر سر سبزه گريست
بى باده گلرنگ نمىبايد زيست
اين سبزه كه امروز تماشاگه ماست
تا سبزه خاك ما تماشاگه كيست
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امروز ترا دسترس فردا نيست
وانديشه فردات به جز سودا نيست
ضايع مكن اين دم ار دلت شيدا نيست
كاين باقى عمر را بها پيدا نيست
اى چرخ فلك خرابى از كينه تست
بيدادگرى شيوه ديرينه تست
اى خاك اگر سينه تو بشكافند
بس گوهر قيمتى كه در سينه توست
اين بحر وجود آمده بيرون ز نهفت
كس نيست كه اين گوهر تحقيق بسفت
هر كس سخنى از سر سودا گفتند
زان روى كه هست كس نمىداند گفت
اين كوزه چو من عاشق زارى بوده است
در بند سر زلف نگارى بوده است
اين دسته كه بر گردن او مىبينى
دستى است كه بر گردن يارى بوده است
اين يك دو سه روزه نوبت عمر گذشت
چون آب به جويبار و چون باد به دشت
هرگز غم دو روز مرا ياد نگشت
روزى كه نيامده است و روزى كه گذشت
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بر چهره گل نسيم نوروز خوش است
در صحن چمن روى دلافروز خوش است
از دى كه گذشت هر چه گويى خوش نيست
خوش باش وز دى مگو كه امروز خوش است
در خواب بُدم مرا خردمندى گفت
كز خواب كسى را گل شادى نشگفت
كارى چه كنى كه با اجل باشد جفت
مىخور كه به زير خاك مىبايد خفت
در دايرهاى كه آمد و رفتن ماست
او را نه بدايت ،نه نهايت پيداست
كس مىنزند دمى در اين معنى راست
كاين آمدن از كجا و رفتن به كجاست
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10
صراحى مىناب
حافظ

حاصل كارگه كون و مكان اين همه نيست
باده پيش آر كه اسباب جهان اين همه نيست
از دل و جان شرف صحبتِ جانان غرض است
همه آن است وگرنه دل و جان اين همه نيست
منّت سدره و طوبى ز پى سايه مكش
كه چو خوش بنگرى اى سروِ روان اين همه نيست
دولت آن است كه بى خونِ دل آيد به كنار
ورنه با سعى و عمل باغ چنان اين همه نيست
پنج روزى كه درين مرحله مهلت دارى
خوش بياساى زمانى كه زمان اين همه نيست
بر لبِ بحرِ فنا منتظريم اى ساقى
فرصتى دان كه ز لب تا به دهان اين همه نيست
دردمندىّ من سوخته زار نزار
ظاهراً حاجتِ تقرير و بيان اين همه نيست
زاهد ايمن مشو از بازى غيرت زنهار
كه ره از صعومه تا ديرِ مغان اين همه نيست
نامِ حافظ رقم نيك پذيرفت ولى
پيش رندانِ رقم سود و زيان اين همه نيست
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اى نورِ چشم من سخنى هست گوش كن
چون ساغرت پُر است بنوشان و نوش كن
پيران سخن ز تجربه گويند گفتمت
هان اى پسر كه پير شوى پند گوش كن
بر هوشمند سلسله ننهاد دستِ عشق
خواهى كه زلفِ يار كشى تركِ هوش كن
تسبيح و خرقه لذّتِ مستى نبخشدت
همّت درين عمل طلب از مىفروش كن
برگِ نوا تبه شد و سازِ طرب نماند
اى چنگ ناله بركش و اى دف خروش كن
در راهِ عشق وسوسه اهرمن بسىست
پيش آى و گوشِ دل به پيام سروش كن
با دوستان مضايقه در عمر و مال نيست
صد جان فداىِ يارِ نصحيت نيوش كن
ساقى كه جامت از مىِ صافى تهى مباد
چشمِ عنايتى به منِ دُردنوش كن
سرمست در قباىِ زرافشان چو بگذرى
يك بوسه نذرِ حافظ پشمينهپوش كن
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مژده اى دل كه مسيحا نفسى مىآيد
كه ز اَنفاس خوشش بوىِ كسى مىآيد
از غمِ هجر مكن ناله و فرياد كه دوش
زدهام فالى و فريادرسى مىآيد
ز آتشِ وادىِ ايمن نه منم خرّم و بس
موسى آنجا به اميد قبسى مىآيد
هيچ كس نيست كه در كوىِ توأش كارى نيست
هر كس آنجا به طريقِ هوسى مىآيد
جرعهاى ده كه به ميخانه ارباب كرم
هر حريفى ز پىِ ملتمسى مىآيد
دوست را گر سرِ پرسيدن بيمارِ غم است
گو بران خوش كه هنوزش نفسى مىآيد
خبرِ بلبل اين باغ بپرسيد كه من
نالهاى مىشنوم كز قفسى مىآيد
يار دارد سرِ صيدِ دلِ حافظ ياران
شاهبازى به شكارِ مگسى مىآيد

دلم رميده لولىوشىست شورانگيز
دورغوعده و قتّالوضع و رنگآميز
فداىِ پيرهنِ چاكِ ماهرويان باد
هزار جامه تقوى و خرقه پرهيز
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خيالِ خالِ تو با خود به خاك خواهم برد
كه تا ز خالِ تو خاكم شود عبيرآميز
فرشته عشق نداند كه چيست اى ساقى
بخواه جام و گالبى به خاكِ آدم ريز
غالمِ آن كلماتم كه آتش انگيزد
نه آبِ سرد زند در سخن بر آتش تيز
فقير و خسته به درگاهت آمدم رحمى
كه جز والى توأم نيست هيچ دستاويز
بيا كه هاتفِ ميخانه دوش با من گفت
كه در مقام رضا باش و از قضا مگريز
مباش غرّه به بازىّ خود كه در ضرب است
هزار تعبيه حكمِ پادشاهانگيز
پياله بر كفنم بند تا سحرگهِ حشر
به مى ز دل ببرم هولِ روزِ رستاخيز
ميانِ عاشق و معشوق هيچ حايل نيست
تو خود حجابِ خودى حافظ از ميان برخيز

203

اشعار

11
تاك نشان
جامى

بودم آن روز من از طايفه دردكشان
كه نه از تاك نشان بود و نه از تاكنشان
از خراباتنشينان چه نشان مىطلبى
بى نشان ناشده زيشان نتوان يافت نشان
هر يك از ماهوشان مظهر شأنى دگرند
شأن آن شاهد جان جلوهگرى از همه شان
جان فدايش كه به دلجويى ما دلشدگان
مىرود كوى به كو دامن اجالل كشان
در ره ميكده آن به كه شوى خاك ايدل
شايد آن مست بدين سو گذرد جرعه فشان
نكته عشق به تقليد مگو اى واعظ
پيش از آن باده بچش چاشنيى هم بچشان
جامى اين خرقه پرهيز بينداز كه يار
همدم بى سر و پايان شود و رندوَشان
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12
بدنامى حيات
كليم كاشانى

پيرى رسيد و مستى طبع جوان گذشت
تاب تن از تحمّل رطل گران گذشت
وضع زمانه قابل ديدن دوباره نيست
رو پس نكرد هر كه ازين خاكدان گذشت
در راه عشق ،گريه متاع اثر نداشت
صد بار از كنار من اين كاروان گذشت
طبعى به هم رسان كه بسازد به عالمى
يا همتى كه از سر عالم توان گذشت
در كيش ما تجرّد عنقا تمام نيست
در بند نام ماند اگر از نشان گذشت
بدنامى حيات دو روزى نبود بيش
آن هم كليم با تو بگويم چسان گذشت
يك روز صرف بستن دل شد به آن و اين
روز دگر به كندن دل زاين و آن گذشت
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13
بر سنگ مزار
ايرج ميرزا

اى نكويان كه در اين دُنياييد
يا از اين بعد به دُنيا آييد
اين كه خفتهست در اين خاكْ منم
ايرجم ،ايرجِ شيرين سخنم
مَدْفَنِ عشقِ جهان است اين جا
يكْ جهانْ عشق نهان است اينجا
عاشقى بوده به دنيا فَنِ من
مَدْفَنِ عشق بُوَد مدفنِ من
آنچه ازمالِ جهان هستى بود
صرفِ عيش و طرب و مستى بود
هر كه را روى خوش و خوى نكوست
مرده و زنده من عاشقِ اوست
من همانم كه در ايام حيات
بى شما صرف نكردم اوقات
تا مرا روح و روان در تن بود
شوقِ ديدار شما در من بود
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بعد چون رَخْت ز دنيا بستم
باز در راهِ شما بنشستم
گرچه امروز به خاكم مأواست
چشم من باز به دنبال شماست
بنشينيد بر اين خاك دمى
بگذاريد به خاكم قدمى
گاهى از من به سخن ياد كنيد
در دل خاك دلم شاد كنيد!
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14
طفل يتيم
پروين

كودكى كوزهاى شكست و گريست
كه مرا پاى خانه رفتن نيست
چه كنم ،اوستاد اگر پرسد
كوزه آب ازوست ،از من نيست
زين شكسته شدن ،دلم بشكست
كار ايام ،جز شكستن نيست
چه كنم ،گر طلب كند تاوان
خجلت و شرم ،كم ز مردن نيست
گر نكوهش كند كه كوزه چه شد
سخنيم از براى گفتن نيست
كاشكى دود آه مىديدم
حيف ،دل را شكاف و روزن نيست
چيزها ديده و نخواستهام
دل من هم دل است ،آهن نيست
روى مادر نديدهام هرگز
چشم طفل يتيم ،روشن نيست
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كودكان گريه مىكنند و مرا
فرصتى بهر گريه كردن نيست
دامن مادران خوش است ،چه شد
كه سر من ،به هيچ دامن نيست
خواندم از شوق ،هر كه را مادر
گفت با من ،كه مادر من نيست
از چه ،يك دوست بهر من نگذاشت
گر كه با من ،زمانه دشمن نيست
ديشب از من ،خجسته روى بتافت
كز چه معنيت ،ديبه بر تن نيست
من كه ديبا نداشتم همه عمر
ديدن ،اى دوست ،چون شنيدن نيست
طوق خورشيد ،گر زمرد بود
لعل من هم ،به هيچ معدن نيست
لعل من چيست ،عقدههاى دلم
عقد خونين ،به هيچ مخزن نيست
اشك من ،گوهر بنا گوشم
اگرم گوهرى به گردن نيست
كودكان را كليج هست و مرا
نان خشك از براى خوردن نيست
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جامهام را به نيم جو نخرند
اين چنين جامه ،جاى ارزن نيست
ترسم آنگه دهند پيرهنم
كه نشانى و نامى از تن نيست
كودكى گفت :مسكن تو كجاست
گفتم :آنجا كه هيچ مسكن نيست
رقعه ،دانم زدن به جامه خويش
چه كنم ،نخ كم است و سوزن نيست
خوشهاى چند مىتوانم چيد
چه توان كرد ،وقت خرمن نيست
درسهايم نخوانده ماند تمام
چه كنم ،در چراغ روغن نيست
همه گويند پيش ما منشين
هيچ جا ،بهر من نشيمن نيست
بر پالسم نشاندهاند از آن
كه مرا جامه ،خز ادكن نيست
نزد استاد فرش رفتم و گفت:
در تو فرسوده ،فهم اين فن نيست
همگنانم قفا زنند همى
كه ترا جز زبان الكن نيست
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من نرفتم به باغ با طفالن
بهر پژمردگان ،شكفتن نيست
گل اگر بود ،مادر من بود
چونكه او نيست ،گل به گلشن نيست
گل من ،خارهاى پاى من است
گر گل و ياسمين و سوسن نيست
اوستادم نهاد لوح به سر
كه چو تو ،هيچ طفل كودن نيست
من كه هر خط ،نوشتم و خواندم
بخت ،با خواندن و نوشتن نيست
پشت سر اوفتاده فلكم
نقص حُطى و جُرم كَلمَن نيست
مزد بهمن همى ز من خواهند
آخر اين آذر است ،بهمن نيست
چرخ ،هر سنگ داشت بر من زد
ديگرش سنگ ،در فالخن نيست
چه كنم ،خانه زمانه خراب
كه دلى از جفاش ،ايمن نيست
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15
ايران من
الهوتى

بشنو آوازِ مرا از دور ،اى جانانِ من
اى گرامىتر ز چشم و خوبتر از جانِ من
اولين الهامبخش و آخرين پيمانِ من
كشورِ پير من ،اما پيرِ عاليشانِ من
طبعِ من ،تاريخ من ،ايمان من ،ايران من!
من جدا افتاده از پيشِ تو ،فرزندِ توأم
ليك روحاً پاى بندِ مهر و پيوندِ توأم
دايماً گويا كه در آغوشِ دلبندِ توأم
واله بگذشته بى مثل و مانند توأم
مخلصِ تو ،عاشق تو ،آرزومندِ توأم
آرزومندم كه تابد اخترِ فرخندهات
در عمل آيد دوباره ،روح دايم زندهات
بهتر از بگذشته باشد ،حالت و آيندهات
نور پاشاند به دنيا ،دانشِ رخشندهات
پس تو هم ،عرضِ حقيقت بشنو از اين بندهات

212

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 6 /

16
ترا اى كهن بوم و بر...
اخوان

ز پوچِ جهان هيچ اگر دوست دارم
تو را ،اى كهن بوم و بر دوست دارم
تو را ،اى كهن پيرِ جاويد برنا
تو را دوست دارم ،اگر دوست دارم
تو را ،اى گرانمايه ،ديرينه ايران
ترا اى گرامى گهر دوست دارم
تو را ،اى كهن زادْبومِ بزرگان
بزرگ آفرين نامور دوست دارم
هنروار انديشهات رخشد و من
هم انديشهات ،هم هنر دوست دارم
اگر قولِ افسانه ،يا متنِ تاريخ
وگر نقد و نقلِ سيَر دوست دارم
اگر خامه تيشهست و خط نقر در سنگ
بر اوراقِ كوه و كمر دوست دارم
وگر ضبطِ دفتر ز مشكين مركّب
نيين خامه ،يا كلكِ پَر دوست دارم
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گمانهاى تو چون يقين مىستايم
عيانهاى تو چون خبر دوست دارم
هم اُرمَزد و هم ايزدانت پرستم
هم آن فرّه و فَرْوَهَر دوست دارم
به جان پاك پيغمبر باستانت
كه پيرىست روشننگر دوست دارم
گرانمايه زردشت را من فزونتر
ز هر پير و پيغامبر دوست دارم
بشر بهتر از او نديد و نبيند
من آن بهترين از بشر دوست دارم
سه نيكش بهين رهنماى جهان است
مفيدى چنين مختصر دوست دارم
ابر مرد ايرانئى راهبر بود
من ايرانىِ راهبر دوست دارم
نه كُشت و نه دستورِ كُشتن به كس داد
ازين روش هم معتبر دوست دارم
من آن راستين پير را ،گرچه رفتهست
از افسانه آن سوىتر ،دوست دارم
هم آن پورِ بيدار دل بامدادت
نشابورىِ هورفر دوست دارم
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فرى مزدك ،آن هوشِ جاويدِ اعصار
كهش از هر نگاه و نظر دوست دارم
دليرانه ،جان باخت در جنگِ بيداد
من آن شير دلْ دادگر دوست دارم
جهانگير و داد آفرين فكرتى داشت
فزونترش زين رهگذر دوست دارم
ستايشكنان مانىِ ارجمندت
چو نقّاش و پيغامور دوست دارم
هم آن نقش پردازِ ارواحِ برتر
هم ارژنگِ آن نقشگر دوست دارم
همه كشتزارانَت ،از ديم و فاراب
همه دشت و در ،جوى و جر دوست دارم
كويرت چو دريا و كوهت چو جنگل
همه بوم و بر ،خشك وتر دوست دارم
شهيدانِ جانباز و فرزانهات را
كه بودند فخرِ بشر دوست دارم
به لطفِ نسيم سحر روحشان را
چنانچون ز آهن جگر دوست دارم
هم افكارِ پر شورشان را ،كه اعصار
از آن گشته زير و زبر دوست دارم
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من آن جاودان يادْ مردان ،كه بودند
به هر قرن چندين نفر دوست دارم
همه شاعرانِ تو ،و آثارشان را
به پاكىّ نسيمِ سحر دوست دارم
ز فردوسى آن كاخِ افسانه كافراخت
در آفاقِ فخر و طفر دوست دارم
ز خيّام ،خشم و خروشى كه جاويد
كند در دل و جان اثر دوست دارم
ز عطّار ،آن سوز و سوداىِ پر درد
كه انگيزد از جان شرر دوست دارم
وز آن شيفته شمس ،شور وشرارى
كه جان را كند شعلهور دوست دارم
ز سعدى و از حافظ و از نظامى
همه شور و شعر و سمر دوست دارم
خوشا رشت و گرگان و مازندرانت
كه شان همچو بحرِ خزر دوست دارم
خوشا حوزه شربِ كارون و اهواز
كه شيرينترش از شكر دوست دارم
فرى آذرآبادگانِ بزرگت
من آن پيشگامِ خطر دوست دارم

216

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 6 /

صفاهان نصفِ جهانِ تو را من
فزونتر ز نصفِ دگر دوست دارم
خوشا خطّه نُخبهزاىِ خراسان
ز جان و دل آن پهنهور دوست دارم
زهى شهرِ شيرازِ جنّت طرازت
من آن مهدِ ذوق و هنر دوست دارم
بر و بومِ كُرد و بلوچِ تو را چون
درختِ نجابت ثمر دوست دارم
خوشا طرفِ كرمان و مرز جنوبت
كهشان خشك وتر ،بحر و بر دوست دارم
من افغانِ همريشهمان را كه باغىست
به چنگِ بتَر از تَتَر دوست دارم
كهن سغد و خوارزم را ،با كويرش
كهشان باخت دودهىْ قجر دوست دارم
عراق و خليجِ تو را ،چون ورارود
كه ديوارِ چين راست در دوست دارم
هم ارّان و قفقازِ ديرينهمان را
چو پورى سراىِ پدر دوست دارم
چو ديروزِ افسانه ،فرداى رؤيات
به جان اين يك و آن دگر دوست دارم
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هم افسانهات را ،كه خوشتر ز طفالن
برويانَدَم بال و پر دوست دارم
هم آفاق رؤيائيت را ،كه جاويد
در آفاقِ رؤيا سفر دوست دارم
چو رؤيا و افسانه ،ديروز و فردات
به جاى خود اين هر دو سر دوست دارم
وليكن ازين هر دو ،اى زنده ،اى نقد
من امروزِ تو بيشتر دوست دارم
تو در اوج بودى ،به معنا و صورت
من آن اوجِ قدر و خطر دوست دارم
دگر باره برشو به اوجِ معانى
كه اين تازه رنگ و صُوَر دوست دارم
نه شرقى ،نه غربى ،نه تازى شدن را
براى تو ،اى بوم و بر دوست دارم
جهان تا جهان است پيروز باشى
برومند و بيدار و بهروز باشى
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17
زندگى
سايه

چه فكر مىكنى؟
كه بادبان شكسته زورقِ به گل نشستهاىست زندگى؟
در اين خرابِ ريخته
كه رنگِ عافيت ازو گريخته
به بُن رسيده راهِ بستهاىست زندگى؟
چه سهمناك بود سيلِ حادثه
كه همچو اژدها دهان گشود
زمين و آسمان ز هم گسيخت
ستاره خوشه خوشه ريخت
و آفتاب در كبودِ درههاى آب غرق شد.
هوا بد است
تو با كدام باد مىروى؟
چه ابرِ تيرهاى گرفته سينه تو را
كه با هزار سال بارشِ شبانهروز هم
دلِ تو وا نمىشود
تو از هزاره هاىِ دور آمدى
درين درازناىِ خونفشان
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به هر قدم نشانِ نقشِ پاىِ توست
درين دُرشتناكِ ديوالخ
ز هر طرف طنينِ گامهاى رهگشاى توست
بلند و پستِ اين گشاده دامگاهِ ننگ و نام
به خون نوشته نامه وفاى توست
به گوشِ بيستون هنوز
صداىِ تيشههاى توست.
چه تازيانهها كه با تنِ تو تابِ عشق آزمود
چه دارها كه از تو گشت سربلند
زهى شُكوهِ قامتِ بلندِ عشق
كه استوار ماند در هجومِ هر گزند
نگاه كن
هنوز آن بلندِ دور
آن سپيده آن شكوفهزارِ انفجار نور
كهرباى آرزوست
سپيدهاى كه جانِ آدمى هماره در هواى اوست
به بوى يك نفس در آن زالل دم زدن
سزد اگر هزار بار
بيفتى از نشيبِ راه و باز
رو نهى بدان فراز
چه فكر مىكنى؟
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جهان چو آبگينه شكستهاىست
كه سروِ راست هم در او شكسته مىنمايدت
چنان نشسته كوه در كمينِ درههاى اين غروبِ تنگ
كه راه بسته مىنمايدت
زمانِ بيكرانه را
تو با شمارِ گامِ عمرِ ما سنج
به پاى او دمىست اين درنگِ درد و رنج.
به سانِ رود
كه در نشيبِ دره سر به سنگ مىزند،
رونده باش.
اميدِ هيچ معجز ز مرده نيست
زنده باش.
براى بعد گذاشتند

