شعر
ـ  1ـ
آشيانه ما
حبيب يغمايى

ايران عزيز خانه ماست
ميهن ،وطن ،آشيانه ماست
اين خانه شش هزار ساله
از ماست به موجبِ قباله
آن روز كه خاك آن سرشتند
بر سنگِ قبالهاش نوشتند
وين كهنه قباله را گواهان
هستند مِهان و پادشاهان
از كورش و اردشير و دارا
ميراث رسيده است ما را
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سنگى كه درين بنا به كارست
از خانه خدا بران نگارست
خشتى كه فتاده بر زمين است
از خون دلآورى عجين است
دشتى نه ،كه نيست رزمگانى
راهى نه ،كه نيست شاه راهى
از ساحل هيرمند تا وخش
رستمش سپرده با پىِ رخش
مى جوى نشانهها به هر مرز
از خسرو و طوس و گيو و گودرز
مى كاو زمين و بين به هرِ گام
شمشير قباد و خودِ بهرام
در هر قدمى و هر بَدَستى
پايى بفتاده است و دستى
***
آن كوه كه بنگرى به هامون
پرورده به دامن آفريدون
آن قله كه برده سر بر افالك
آورده به بند ،پاىِ ضحاك
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آن بحرِ مهيبِ بىكرنه
خورده است ز شاه تازيانه
آن صُفه مقامِ شهريارى است
وان بُقعه مزارِ نامدارى است
***
اين ناموران و پاكجانان
بخشنده و جهان ستانان
از كوشش و كار و دانش و داد
كردند چنين خجسته بنياد
با نام نكو جهان سپردند
رفتند و به ديگران سپردند
پس دست به دست از پدرها
گرديد و رسيد با پسرها
امروز كه اى ستوده فرزند
هستى تو بر اين سرا خداوند
«غافل منشين نه وقت بازى است
وقت هنر است و سرفرازى است»
از پا منشين و جا نگهدار
گر سر بدهى ،سرا نگهدار
اين پند شنو ز خانه بر دوش
ور خانه بود خرابه مفروش
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ـ  2ـ
سقراط
مهدى حميدى

گفتند گاه مرگ به سقراط كاى حكيم
اى پادشاه شومى فرخنده داشتن
وى معنى خرد ـ كه بزرگى ترا سزد
يعنى خداى را؛ ز تويى بنده داشتن
بس معجزا كه از تو بجا ماند وزان يكى
مردن وليك برترى از زنده داشتن
پايندهاى و دانى نوعى خدايى است
پاى برهنه ،هستى پاينده داشتن
وين مشكل ديگر بگشا زانكه سهل نيست
در دست جام زهر و بلب خنده داشتن
با ما بگو ترا چه بدينجا رسانده است
يعنى بدين شكوه برازنده داشتن
گفت :اول از گذشته نماندن خطى سياه
دوم :اميد ژرف به آينده داشتن

153

شعر

ـ  3ـ
شاهنامه مىخوانم
اسكندر ختالنى

صداى بلندى
كه گوشنواز باشد ندارم...
ولى اين ديگرانند
كه با غرش شيرانه و پلنگانه
غوغايى برپا مىكنند
فريادهايى از سينه بر مىكشند
ولى من همچنان صدايم خفته در گلو
شرمسار و خاموش
نوشداروى پس از مرگ سهراب
شرمسار و خاموش
و آهسته آهسته
با ترس و لرز
«شاهنامه» مىخوانم....
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ـ  4ـ
خلوت عشق
رعدى آذرخشى

يار يار آمد و ،غم رفت و دل آرام گرفت
بخت خنديد و لبم از لب او كام گرفت
آن سيهپوش چو از پرده شب رخ نمود
جان من روشنى از تيرگى شام گرفت
تا نهانخانه شب ،خلوت عشاق شود
مه ره خيمگه ابر سيهفام گرفت
آسمان گفت كه با تابش خورشيد صفا
شمع انجم نتوان بر لب اين بام گرفت
غم بيداد خزان دور شد از گلشن جان
دست چو دامن آن سرو گل اندام گرفت
خواستم راز درون فاش كنم يار نخواست
نگهى كرد و سخن شيوه ابهام گرفت
شكرللَّه كه پس از كشمكش وهم و يقين
لطف او داد من از فتنه اوهام گرفت
گفت در راز لب و كامم ،لب و كام تو چه كرد
گفتمش بوسه تلخى ز لب جام گرفت
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گفت در كوره هجران تن و جانت كه گداخت؟
گفتم آن شعله عشقى كه مرا خام گرفت
گفت در محنت ايام دلت گشت صبور
گفتم اين پند هم از گردش ايام گرفت
گفت «رعدى» رقم رمز فصاحت ز كه يافت؟
گفتم از حافظ اسرار سخن وام گرفت

ـ  5ـ
مقام فردوسى
بديعالزمان فروزانفر

اگر كه حشمت جويند شاعران ز ملوك
فزون ز جاه ملوك است جاه فردوسى
خرد كه پايه مردان درست سنجد و راست
فراز عرش نهد پايگاه فردوسى
نگشت دستخوش پايمال ترك و عرب
زبان پارسى اندر پناه فردوسى
بدى نجست و به بد نيز هيچ نگراييد
روان پاك و دل نيكخواه فردوسى
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نيافت ره برِ محمود غزنوى پى آنكْ
نبُد ستايش بيگانه راه فردوسى
نبرد آب هنر در مديح بىهنران
جز اين نبود همانا گناه فردوسى

ـ  6ـ
چهار قطعه از انورى
انورى

ـ1ـ
انورى! بهرِ قبولِ عامه ،چند از ننگِ شعر؟
راهِ حكمت رو ،قبولِ عامه گو هرگز مباش!
رفت هنگامِ غزل گفتن ،دگر سردى مكن!
راويان را گرمىِ هنگامه گو هرگز مباش!
تاج حكمت با لباس عافيت باشد ،بپوش!
جان چو كامل شد طرازِ جامه گو هرگز مباش!
در كمال بوعلى نقصاانِ فردوسى نگر!
هر كجا آمد شفا ،شهنامه گو هرگز مباش!
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ـ2ـ
گويند كه در طوس ،گَهِ شدّتِ گرما
از خانه به بازار همى شد زَنَكى زال
بگذشت به دكانِ يكى پيرِ حصيرى
بر دل بگذشتش كه «اگر نيست مرا مال،
تا چون دگران نَطْع خَرَم بهرِ تنعّم
آخر نگزيرَد ز حصيرى ،به همه حال».
بنشست و يكى كاغَذَكى چسكه برون كرد
ـ حاصل شده از كِديَه ،بجوبجو ،نه به مثقال ـ
گفتا« :دَ دَ دَ ه گزِ حَصِيَيرى سَرَه را چند
نى از لُ لُ لُ لُخ وز كَكنَب وز نه نه نه نال؟»
شاگردِ حصيرى چو اداى سخنش ديد
گفتش« :برو ،اى قحبه چونين به سخن الل!
تدبيرِ نمد كُن ،به نمدگر شو ،ازيراك
تا نرخ بپرسى تو به ديماه رسد سال!»
ـ3ـ
تكلّف ميانِ دو آزاد مرد
بوَد ناپسنديده وسخت خام
بيا تا تكلّف به يك سو نهيم
نه از تو روكوع و نه از من قيام

158

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 8 /

به سنّت كنيم اقتدا زين سپس
سالم عليكم ،عليكالسالم!
ـ4ـ
در آينه چون نگاه كردم
يك موىِ سفيدِ خود بديدم
ز انديشه ضعف و وَهمِ پيرى
در آينه نيز ننگريديم
امروز به شانهاى از آن موى
ديدم دو سه تار و بر طپيدم
شايد كه خورم غمِ جوانى
كز پيرىَ خود چو بر رسيدم
ز آيينه معاينه بديدم
وز شانه به صد زبان شنيدم.

ـ  7ـ
نيروى اشك ،نيران اشك
رهى معيرى و محمود فرخ

از آقاى محمود فرخ شاعر معروف خراسانى اشـعارى بنـام و نشـان بـراى
درج خواستيم .اگرچه ارسال آنچه را كه تقاضا كرده بوديم به موقعى ديگر محول
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فرمودند ولى بجاى آن ،قطعهاى شيوا و دلكش فرستادهاند كه درج مىكنيم.
در شأن نزول اين قطعه مىفرمايند كه:
«در شماره  4اطالعات ماهيانه قطعهاى از آقاى رهـى بـه عنـوان نيـروى اشـك
خواندم كه بسيار خوب ساخته شده بود خوشم آمد و طبع تحريـك شـد و بـه
استقبال آن قطعهاى به همان وزن (با تغيير قافيـه) بنـام نيـران اشـك گفـتم كـه
تازهترين شعر بنده است»...

عزم وداع كرد جوانى بروستاى
در تيره شامى از بر خورشيد طلعتى
طبع هوا دژم پدر از ابر تيره چرخ
همچون حباب در دل درياى ظلمتى
زن گفت با جوان كه از اين ابر فتنهزاى
ترسم رسد بگلشن جان تو آفتى
در اين شبه سيه كه فرو مرده شمع ماه
اى مه چراغ كلبه من باش ساعتى
ليكن جوان ز جنبش طوفان نداشت باك
دريادالن ز موج ندارند دهشتى
برخاست تا برون بنهد پاى از آن سراى
كاو را دگر نبود مجال اقامتى
سرو روان چو عزم جوان استوار ديد
افراخت قامتى كه عيان شد قيامتى
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بر چهر يار دوخت بحسرت دو چشم خويش
چون مفلس گرسنه بخوان ضيافتى
با يك نگاه كرد بيان شرح اشتياق
بى آنكه از زبان بكشد بار منتى
چون گوهرى كه غلطد بر صفحهاى ز سيم
غلطان به سيمگون رخ وى اشك حسرتى
زآن قطره سرشگ زوه ماند پاى مرد
بكر ز دست رفت اگرش بود طاقتى
اين طرفه بين كه سيل خروشان در او نداشت
چندئان اثر كه قطره اشك محبتى
از شهر در تموز شدم سوى كوهسار
تا وارهم ز سختى گرماى منكرى
كهسارى از زمين بسموات داده بوس
كهسارى ازترى به ثريا زده سرى
آن كوه پر ز سبزه تو گفتى نموده نقش
نقاظ طبع منظره قصر اخضرى
صدها هزار ...و سرو و انار و سيب
از مهر پروريده بدامان چو مادرى
بر هر طرف روان شده از كوه چشمه
وز هر كران جدا شده از رود فرغرى
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در شاخسار بيد بن و بوتههاى گل
برپا نموده بلبل و گنجشك محشرى
عقد پرن گسسته تو گفتى برود بار
كز هر طرف بتافت فروزنده اخترى
در سايه درختان چو آهوان چسان
خوبان بپانه جورب و بر سه نه چادرى
جمعى غزال و چون غزل خواجه فرد فرد
نيكو بدند و مطلعشان بد نكوترى
بكفوج ماه طلعت و هنگام كشتشان
بودى طليعه دخترى ،اما چه دخترى!
بر بارگاه حسن برازنده شمه
بر تارك جمال درخشنده افسرى
شادان بدند و خرم آن جملگى جز او
كز سوز و آه پيكره بدنه پيگرى
مىرفت پيش پيش كه كس ننگرد رخش
واندر رخش نبيند از حزن منظرى
***
هر كسى بيارميد چو بگذشت نميروز
درگوشه بزير درخت تناورى
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ديدم كه او بدورتر افكند رخت خويش
ليكن كجا دلى كه ببالين نهد سرى
بر طرف جو نشست و به درياى فكر شد
تسليم موج و طوفان چون ناشنا گرى
***
آهسته نزد او شده گفتم پرى مثال
از چشمها نهان ز چه رو گشتى اى پرى
بينم كه از درون چو خروشند قلزمى
گر از برون چو كشتى افكنده لنگرى
همچون وجود حاضر و غالب بگفت شيخ
هستى ميان جمع و ولى جاى ديگرى
از من نهان نماند و نماند بلى نهان
رازى ز كهنه عاشق رند قلندرى
با من بگوى راز دل و اعتماد كن
شايد برخ گشايمت از آرزو درى
بگرفت عقده گلوى ماه و گفت «هيچ»!
وز درج ديدگانش بغلطيد گوهرى
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ـ  8ـ
پرستو
فريدون مشيرى

ستاره گم شد و خورشيد سر زد
پرستويى ببام خانه پر زد
در آن صبحم صفاى آرزويى
شب انديشه را رنگ سحر زد
پرستو باشم و از دام اين خاك،
گشايم پر بسوى بام افالك
ز چشمانداز بىپايان گردون،
در آويزم بدنيايى طربناك
پرستو باشم و از بام هستى
بخوانم نغمههاى شوق و مستى
سرودى سر كنم با خاطرى شاد
سرود عشق و آزادى پرستى
پرستو باشم از بامى ببامى،
صفاى صبح را گويم سالمى،
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بهاران را برم هر جا نويدى،
جوانان را دهم هر سو پيامى.
تو هم روزى اگر پرسى ز حالم،
لب بامت ز حال دل بنالم
وگر پروا كنم بر من نگيرى
كه مىترسم زنى سنگى به بالم.

ـ  9ـ
جادو
فريدون توللى

نگونبخت ضحاك جادو منم
عصبهاى پيچنده ،ماران من
دل از كينه سرشار و كام از شرنگ
كهن گشته با روزگاران من
چو از ناى افيون برآرم خروش
برقصند با ناى افسونگرم
بصد جلوه ،چون تاب گيسوى دود
گشايند و پيچند در پيكرم
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چنان گرم جنبند و چاالك و نغز
كه دل خيره گردد به ديدارشان
تو گويى كه آن خوى مردم ستيز
فرو خفته در چشم بيدارشان
چو برگيرم از ناى شورنده كام،
عرق ريز و بيجان و برگشته رنگ
در آن سهمگين رقص افسانهوار
بتازند بر هستيم بيدرنگ
گرفتار خويشم من ،آوخ كه نيست
يكى كاوه تا بفشرد ناى من
فرود آرد آن پتك روئينه ساى
به پيچيده پيوند بىهاى من

ـ  10ـ
خاقانى و حافظ
پيام دوست نسيم سحر دريغ مدار
بيا ز گوشهنشينان خبر دريغ مدار
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به چشم من نكند هيچ كار سرمه نور
غبار تازه ازين رهگذر دريغ مدار
كنون كه بر كف تست آبروى من موقوف
ز دامنم گهراى چشمتر دريغ مدار
عالج رخنه دل به ازين نمىباشد
دوباره كاوش يك نيشتر دريغ مدار
بجام پير مغان بر ز هوش خاقانى
براى گمشدهاى راهبر دريغ مدار
حافظ

صبا ز منزل جانان گذر دريغ مدار
وزو بعاشق بيدل خبر دريغ مدار
بشكر آنكه شگفتى بكام بخت اى گل
نسيم وصل ز مرغ سحر دريغ مدار
حريف عشق تو بودم چو ماه نو بودى
كنون كه ماه تمامى نظر دريغ مدار
كنون كه چشمه تندست لعل نوشينت
سخن بگوى وز طوطى شكر دريغ مدار
چو ذكر خير طلب مىكنى سخن اينست
كه در بهاى سخن سيم و زر دريغ مدار
غبار غم برود حال خوش شود حافظ
تو آب ديده ازين رهگذر دريغ مدار
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ـ  11ـ
مهرويان شناگر!
دانش بزرگ نيا

خرسند زى اى مه سفر كرده
از تف سموم دى حذر كرده
شهرى چو من از فراق رخسارت
رخساره ز خون ديدهتر كرده
با آنكه ز برف ،قلعه البرز
دستار سپيد زيب سر كرده
تهران ز هبوب گرم آتش زا
ايجاد جهنمى دگر كرده
تا وارهد اندكى ز شور و شر
آهنگ سواحل خزر كرده
بسپرده رهى دراز تاك و سعب
از رخنه كندوان گذر كرده
صد نقش بديع ديده و زيبا
بيننده بهر طرف نظر كرده
تاژ وى و كبود بر فراز كوه
از دامن ابر سر بدر كرده
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در ساحل رود ،بيد بن بر پاى
چترى ز پرند شوشتر كرده
آن سرو نگر كه زنده ديگر بار
افسانه سرو كاشمر كرده
و آن موج بين كه اين بدايع را
در دامن خويش جلوهگر كرده
ار خبرى و ضميران به پيرامن
صد گنج پر از دُر و گهر كرده
دريا ،چو ز دور بنگرى بينى
در بستر آسمان مغز كرده
امواج كالن ،به گوشها اندر
هر لحظه غريو شير نر كرده
موج ز پس يكديگر به دريا بار
از خشم هجوم مستمر كرده
شدر رشك بهشت ،رامسر ،تا جاى
آن مه به پالژ رامسر كرده
آراسته جامه شنا ،وز تن
پيراهن پريان بدر كرده
چون غاز سپيد بر فراز آب
بخرامد ،سر بزير پسر كرده
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گه خفته بروى ريگهاى نرم
آرنج ،ستون بزير سر كرده
گاهى بكنار و گه به آب اندر
صد جلوه بروى بحر و بر كرده
گويى كه خدا ز مرر..
آن ساعد و سينه و كمر كرده
پستان ،جو دو گوهر درشت و نغز
كش ز بر حرير مستر كرده
نه خود قلم فسونگر بهزاد
نقشى ز رخش بديعتر كرده
به تيشه بكالنژ....
دو عالم صنعت و هنر كرده
جز موى طاليىاش نديده من
كس مشك ختن برنگ زر كرده
وان ديده آسمانيش هر دم
انگيزش عشق بسفر كرده
وان ساق سپيد ،آتشى ديگر
در سته خلق شعلهور كرده
با لعل مذاب پشت...را
از پنجه كبكسرختر كرده
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صيد دل عاشقان مسكين را
هر لحظه بگوشه دگر كرده
جز تلخ نگفته ،حرف ار گفته
جز ناز نكرده ،كارى ار كرده
بر دانش چه خودره آوردى است
چون باز گر آيد آن سفر كرده

ـ  12ـ
گوش اگر گوش تو...
يغما جندقى

ما خراب از غم و خمخانه ز مىآباد است
ناصح از باده سخن كن ،كه نصيحت باد است!
خيزو از شعله مى آتش نمرود افروز
خاصه اكنون ،كه گلستان ،ارم شداد است!
سيل كهسار خم از ميكده در شهر افتاد
واى بر خانه پرهيز كه بىبنياد است!
بجز از تاك ،كه شد محترم از حرمت مى،
زادگان را همه فخر از شرف اجداد است!
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گوش اگر گوش تو و ،ناله اگر ناله من،
آنچه البته بجايى نرسد ،فرياد است!
گفتهاى «نيست گرفتار مرا آزادى»
نه ،كه هر كس كه گرفتار تو شد ،آزاد است،
چشم زاهد بشناسايى سر رخ و زلف
ديدن روز و شب و اعمى مادرزاد است!
گفتمش «خسرو شيرين كه» دل بنمود
كانكه در عهد من ،اين كوه كند فرهاد است!
هر كه «يغما» شنود ناله گر هم گويد
آهن سرد چه گويى؟ دلش از پوالد است!

ـ  13ـ
بنفشه دسته دسته
اديبالسلطنه سميعى

در ،گر بر آشنا نشود باز ،بسته به!
مرغ ار به بام غير پرد ،پر شكسته به!
پيوندا اگر به موى تو نبود ،بريده باد!
پيمان اگر به عهد تو نبود ،گسسته به!
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هر سر كه درد يار ندارد ،بپاى دار!
هر دل كه سوز عشق در آن نيست خسته به!
زلف تو پيچ پيچ و شكن در شكن خوش است
زيرا بنفشه هر چه بود دسته دسته به!
جان «عطا» كه در قفس تن بود اسير
روزى قفس شكسته ،وز آن ،مرغ رسته به

ـ  14ـ
همه رفتند...
ملكالشعراء بهار

دعوى چه كنى داعيهداران همه رفتند
شو ،بار سفر بند كه ياران همه رفتند
آن گرد شتابنده كه در دامن صحراست
گو بد چه نشينى كه سواران همه رفتند
داغ است دل الله و نليل است بر سرو
كز باغ جهان الله عذاران همه رفتند
گر نادره معدومن شود ،هيچ عجب نيست
كز كاخ هنر نادره كاران همه رفتند
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افسوس كه افسانهسرايان همه خفتند
اندوه كه اندوه كاران همه رفتند
فرياد ،كه گنجينه طرازان معانى
گنجينه نهادند به ياران ،همه رفتند
باد ايمنى ارزانى شيران شكارى
كز شومى ما شير شكاران همه رفتند
يك مرغ گرفتار در اين گلشن ويران
تنها بقفس ماند و هزاران همه رفتند
خون با «بهار» از مژه در فرقت احباب
كز پيش تو چون ابر بهاران همه رفتند

