
 
 
 
 
 

اشعار
 

1
 ....كه نازد همى بار او بر چمن

 فردوسى

 

 همه مرگ رائيم پير و جوان

 كه مرگست چون شير و ما آهوان

 دل سنگ و سندان بترسد ز مرگ

 رهايى نيابد ازو بيخ و برگ

 نمانند اندر سراى سپنج

 چه با شادمانى، چه با درد و رنج

 اگر ترسى و گر نترسى يكيست

 چاره نيست ببايد شدنمان كز اين

* 

 مرا مرگ بهتر از اين زندگى

 كه ساالر باشم كنم بندگى

 يكى داستان زد بر اين بر پلنگ

 چو با شير جنگى در آمد به جنگ
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 بنام ار بريزى مرا گفت خون

 به از زندگانى به ننگ اندرون

* 

 چنين گفت مر جفت را نرّه شير

 كه فرزند ما گر نباشد دلير

 اكببريم از او مهر و پيوند پ

 پدرش آب دريا و مادرش خاك

* 

 درخشيدن ماه چندان بود

 كه خورشيد تابنده، پنهان بود

* 

 زمين گر گشاده كند راز خويش

 نمايد سرانجام و آغاز خويش

 كنارش پر از تاجداران بود

 برش پُر ز خون سواران بود

 پر از مرد دانا بود دامنش

 پر از ماهرخ جيبِ پيراهنش

* 

 چرخِ مست به بازيگرى ماند اين

 كه بازى بر آرد به هفتاد دست
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 به گيتى كه داند بجز كردگار

 كه فردا چه بازى كند روزگار

* 

 هر آنكس كه انديشه بد كند

 به فرجام بد با تن خود كند

 از امروز كارى به فردا ممان

 چه دانى كه فردا چه گردد زمان

 گلستان كه امروز باشد به بار

 كارنيايد به -تو فردا چنى گل 

 بدانگه كه يابى تنت زورمند

 ز بيمارى انديش و درد و گزند

 پس زندگى ياد كن روز مرگ

 چنانيم با مرگ چون باد و برگ

 بدانگه كه در كار سستى كنى

 همه راى ناتندرستى كنى

 وگر بر خرد چيره گردد هوا

 نخواهد به ديوانگى بر، گوا

 وگر مرد بيكار و بسيار گوى

 نماندش نزد كسى آبروى

 به كارى كه تو پيشدستى كنى

 بد آيد كه كندى و سستى كنى
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2
 عاشقى

 فرخى   

 

 خوشا عاشقى خاصه وقتِ جوانى

 خوشا با پريچهرگان زندگانى

 خوشا با رفيقانِ يكدل نشستن

 به هم نوش كردن مى ارغوانى

 به وقت جوانى بكن عيش؛ زيرا

 كه هنگام پيرى بود ناتوانى

 جوانى و از عشق پرهيز كردن

 چه باشد جز از ناخوشى و گرانى

 جوانى كه پيوسته عاشق نباشد

 دريغ است ازو روزگار جوانى

 درِ شادمانى بود عشقِ خوبان

 ببايد گشادن درِ شادمانى
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3
 عمر دوباره

 فرخى

 

 خواستم از لعل وى دو بوسه و گفتم

 تربيتى كن به آب لطف خسى را

 گفت يكى بس بود، كه گر دو ستانى

 ايم بسى رازمودهفتنه شود، آ

 عمر دوباره است بوسه من و هرگز

 اند كسى راعمر دوباره نداده
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4
 محنت فضل

 مسعود سعد سلمان

 

 حد همى نياسايددلم ز انده بى

 تنم ز رنج فراوان همى بفرسايد

 بخار حسرت چون بر شود ز دل به سرم

 ز ديدگانم باران غم فرود آيد

 راز بس غمان كه بديدم چنان شدم كه م

 از اين پس ايچ غمى پيش چشم نگرايد

 دو چشم من رخ من زرد ديد نتوانست

 از آن به خون دل آن را همى بيااليد

 كه گر ببيند بدخواه روى من بارى

 به چشم او رخ من زرد رنگ ننمايد

 اى باشدزمانه بد هر جا كه فتنه

 چو نوعروسش در چشم من بيارايد

 مچو من به مهر دل خويشتن در او بند

 اى پديد آيدحجاب دور كند، فتنه

 فغان كنم من از اين همتى كه هر ساعت

 ز قدر و رتبت سر بر ستارگان سايد
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 زمانه بربود از من هر آنچه بود مرا

 بجز كه محنت من نزد من همى پايد

 لقب نهادم از اين روى فضل را محنت

 مگر كه فضل من از من زمان بربايد

 بشمرد داد مر مرافلك چو شادى مى

 دهدم غم همى نپيمايدكنون كه مى

 چو زاد سرو مرا راست ديد در همه كار

 چو زاد سروم از آن هر زمان بپيرايد

 تنم ز بار بال ز آن هميشه ترسان است

 كه گاهگاهى چون عندليب بسرايد

 چرا نگريد چشم و چرا ننالد تن

 چگونه كم نشود صبر و غم نيفزايد؟

 بيزارىكه دوستار من از من گرفت 

 بلى و، دشمن بر من همى ببخشايد

 اگر ننالم گويند نيست حاجتمند

 خايدوگر بنالم گويند ژاژ مى

 غمين نباشم ازيرا خداى عزّ و جلّ

 درى نبندد تا ديگرى بنگشايد
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5
 تا قيامت شكر گويم

 سعدى

 

 وه كه گر من باز بينم روىِ يارِ خويش را

 تا قيامت شكر گويم كردگارِ خويش را

 رِ بار افتاده را در كاروان بگذاشتنديا

 وفا ياران كه بربستند بارِ خويش رابى

 مردمِ بيگانه را خاطر نگه دارند خلق

 دوستانِ ما بيازردند يارِ خويش را

 دارم كه بعد از داغِ هجرهمچنان اميد مى

 مرهمى بر دل نهد اميدوارِ خويش را

 راى راىِ تست خواهى جنگ و خواهى آشتى

 در سر كشيديم اختيارِ خويش راما قلم 

 هر كه را در خاكِ غربت پاى درگل ماند، ماند

 گو دگر در خوابِ خوش بينى ديارِ خويش را

 عافيت خواهى نظر در منظرِ خوبان مكن

 ور كنى بدرود كن خواب و قرارِ خويش را

 گبر و ترسا و مسلمان هر كسى در دينِ خويش

 را اى دارند و ما زيبا نگارِ خويشقبله
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 خاكِ پايش خواستم شد باز گفتم زينهار

 خواهم غبارِ خويش رامن بر آن دامن نمى

 اى ديدم كه پنهان از رقيبدوش حورازاده

 گفت يارِ خويش رادر ميانِ ياوران مى

 گر مرادِ خويش خواهى تركِ وصلِ ما بگوى

 ور مرا خواهى رها كن اختيارِ خويش را

 خون شود دردِ دل پوشيده مانى تا جگر پر

 به كه با دشمن نمايى حالِ زارِ خويش را

 گر هزارت غم بود با كس نگويى زينهار

 اى برادر تا نبينى غمگسار خويش را

 دوستان گويند سعدى دل چرا دادى به عشق

 تا ميانِ خلق كم كردى وقارِ خويش را؟

 ايمما صالح خويشتن در بينوايى ديده

 اهر كسى گو مصلحت بينند كارِ خويش ر
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6
 مشتاقى و صبورى

 سعدى

 

 مشتاقى و صبورى، از حد گذشت يارا

 دارى، طاقت نماند ما راگر تو شكيب

 بارى به چشمِ احسان، در حالِ ما نظر كن

 كز خوانِ پادشاهان، راحت بود گدا را

 پسندممن بى تو زندگانى، خود را نمى

 كآسايشى نباشد، بى دوستان بقا را

 ه چه سود داردچون تشنه جان سپردم، آنگ

 آب از دو چشم دادن، بر خاكِ من گيا را؟

 نيايدحالِ نيازمندى، در وصف مى

 آنگه كه بازگردى، گوييم ماجرا را

 بازآ و جانِ شيرين، از من ستان به خدمت

 ديگر چه برگ باشد، درويشِ بينوا را؟

 يارب تو آشنا را، مهلت ده وسالمت

 چندانكه باز بيند، ديدارِ آشنا را

 ملكِ پادشا را، در چشمِ خوبروياننه 

 ست اى برادر، نه زهدِ پارسا راوقعى
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 اى كاش برفتادى، برقع ز روىِ ليلى

 تا مدّعى نماندى، مجنونِ مبتال را

 ست و نيكبختىسعدى قلم به سختى رفته

 پس هر چه پيشت آيد، گردن بنه قضا را
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7
 حد همين است

 سعدى

 

 ؟الابالى چه كند دفترِ دانايى را

 طاقتِ وعظ نباشد سرِ سودايى را

 آب را قولِ تو با آتش اگر جمع كند

 نتواند كه كند عشق و شكيبايى را

 ست كه دلبر بيندديده را فايده آن

 ور نبيند چه بود فايده بينايى را؟

 عاشقان را چه غم از سرزنشِ دشمن و دوست؟

 يا غمِ دوست خورد يا غمِ رسوايى را

 و، نيفزايد كسبر حديثِ من و حُسنِ ت

 ست سخندانى و زيبايى راحد همين

 سعديا نوبتى امشب دهلِ صبح نكوفت

 يا مگر روز نباشد شبِ تنهايى را
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8
 حديث عشق نداند كسى

 سعدى

 

 تفاوتى نكند قدر پادشايى را

 كه التفات كند كمترين گدايى را

 به جانِ دوست كه دشمن بدين رضا ندهد

 راكه در به روى ببندند آشنايى 

 همه سالمتِ نفس آرزو كند مردم

 خرم باليى راخالفِ من كه به جان مى

 حديثِ عشق نداند كسى كه در همه عمر

 به سر نكوفته باشد دَرِ سرايى را

 خيال در همه عالم برفت و باز آمد

 كه از حضورِ تو خوشتر نديد جايى را

 سرى به صحبت بيچارگان فرود آور

 ى راهمين قدر كه ببوسند خاكِ پاي

 قباىِ خوشتر ازين در بدن تواند بود

 بدن نيفتد ازين خوبتر قبايى را

 دعاىِ سعدى اگر بشنوى زيان نكنى

 كه يحتمل كه اجابت بود دعايى را
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9
 هديه عاشق

 ايرج ميرزا

 

 عاشقى محنتِ بسيار كشيد

 تا لبِ دِجله به معشوقه رسيد

 نشده از گُلِ رويش سيراب

 ه آبكه فَلَك دسته گُلى داد ب

 نازنين چَشْم به شَط دوخته بود

 فارغ از عاشقِ دل سوخته بود

 ديد در روىِ شط آيد به شتاب

 نو گُلى چون گُلِ رويَش شاداب

 ستبِهْ چه گُلِ رعْنايىگفت بَهْ

 ستاليقِ دستِ چو من زيبايى

 حيف از اين گُل كه بَرَد آب او را

 كند از منظره ناياب او را

 ه پَرَستزاين سخن عاشقِ معشوق

 جَستْ در آب چو ماهى از شَسْت

 خوانده بود اين مَثَل آن مايه ناز

 كه نكويى كُن و در آب انداز
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 خواست كآزاد كند از بَنْدَش

 اسمِ گُل بُرد و در آب افكَنْدَش

 گفت رَوْ تا كه ز هَجْرَم بِرَهى

 ََهىننَمِهرى بر من نامِ بى

 مَوْرِدِ نيكىِ خاصَتْ كردم

 خالصت كردماز غمِ خويش 

 بارى آن عاشقِ بيچاره چو بَط

 دل به دريا زد و افتاد به شط

 ست فراوان و دُرُستديد آبى

 به نَشاط آمد و دست از چجان شُست

 دست و پايى زد و گُل را بربود

 دارش پرتاب نُمودسوىِ دل

 گفت كاى آفتِ جان سُنْبُل ِ تو

 !ما كه رفتيم، بگير اين گُلِ تو

 ، اى دلبرِ منبكُنَش زيبِ سَرْ

 يادِ آبى كه گذشت از سرِ من

 جز براىِ دلِ من بُوش مَكُن

 عاشقِ خويش فراموش مكن

 خود ندانست مگر عاشقِ ما

 كه ز خوبان نتوان خواست وفا
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 عاشقان را همه گر آب بَرَد

 رويان همه را خواب بَرَدخوب
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10
 ياد ياران

 پروين اعتصامى

 

 اى جسم سياه موميايى

 عجب و خودنمايى كو آن همه

 با حال سكوت و بهت، چونى

 در عالم انزوا چرايى

 كنى دورآژنگ ز رخ نمى

 گشايىز ابروى، گره نمى

 معلوم نشد به فكر و پرسش

 اين راز كه شاه يا گدايى

 گر گمراه و آزمند بودى

 امروز چه شد كه پارسايى

 با ما و نه در ميان مايى

* 

 

 وقتى ز غرور و شوق و شادى

 نهادىسر چرخ مىپا بر 

 بودى چو پرندگان، سبكروح

 در گلشن و كوهسار و وادى
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 آن روز، چه رسم و راه بودت

 اى، نه رادىامروز، ته سفله

 پيكان قضا به سر خليدت

 چون شد كه ز پا نيوفتادى

 صد قرن گذشته و تو تنها

  در گوشه دخمه ايستادى

 گويى كه ز سنگ خاره زادى

 

* 

 

 وشنكردى ز كدام جام مى

 كاين گونه شدى نژند و مدهوش

 بر رهگذر كه دوختى چشم

 ايام، تو را چه گفت در گوش

 بند تو، كه بر گشود از پاى

 بار تو، كه بر گرفت از دوش

 در عالم نيستى، چه ديدى

 كاينسان متحيرى و خاموش

 دست چه كسى، به دست بودت

 از بهر كه، باز كردى آغوش

 اى فراموشست كه گشتهديرى
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* 

 

 ايد كه سمند مهر راندىش

 اى رساندىنانى به گرسنه

 زده حوادثى راآفت

 از ورطه عجز وارهاندى

 اى گرفتىاز دامن غرقه

 تا دامن ساحلش كشاندى

 ست، گفتىهر قصه كه گفتنى

 ست، خواندىهر نامه كه خواندنى

 پهلوى شكستگان نشستى

 از پاى فتاده را نشاندى

 فرجام، چرا ز كار ماندى

 

* 

 

 اند سوگندى به تو دادهگوي

 كاين راز، نهان كنى به لبخند

 اين دست كه گشته است پرچين

 اى برومندبودست چو شاخه

 كردست هزار مشكل آسان

 بستست هزار عهد و پيوند
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 بنموده به گمرهى، ره راست

 اى، بندبگشوده ز پاى بنده

 شايد كه به بزمگاه فرعون

 بگرفته و داده ساغرى چند

 هان خداوندكو دولت آن ج

 

* 

 

 اى درين غارزان دم كه تو خفته

 گردنده سپهر، گشته بسيار

 كاراندالن ونيكبس پاك

 كردارآلوده شدند و زشت

 بس جنگ، به آشتى بدل شد

 بس صلح و صفا كه گشت پيكار

 بس زنگ كه پاك شد به صيقل

 بس آينه را گرفت زنگار

 بس باز و تذرو را تبه كرد

 منقارشاهين عدم، به چنگ و 

 اى يار، سخن بگوى با يار

* 

 

 اى مرده و كرده زندگانى



 219 اشعار

 اى زنده مرده، هيچ دانى

 بس پادشهان وسرفرازان

 بردند به خاك، حكمرانى

 بس رمز ز دفتر سليمان

 خواندند به ديو، رايگانى

 بگذشت چه قرنها، چه ايام

 گه با غم و گه به شادمانى

 بس كاخ بلند پايه، شد پست

 جاى، همچنانى اما تو به

 بر قلعه مرگ، مرزبانى

 

* 

 

 شداد نماند در شمارى

 با كار قضا نكرد كارى

 نمرود و بلند برج بابل

 شد خاك و برفت با غبارى

 مانا كه تو را دلى پريشان

 در سينه تپيده روزگارى

 در راه تو، اوفتاده سنگى

 در پاى تو، در شكسته خارى
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 دزديده، به چهره سياهت

 انتظارىغلتيده سرشك 

 در رهگذر عزيز يارى

 

* 

 

 شايد كه تو را به روى زانو

 جا داشته كودكى سخنگو

 اى به دامنروزيش كشيده

 اى به پهلوگاهيش نشانده

 گه گريه و گاه خنده كرده

 بوسيده گهت سر و گهى رو

 يك بار، نهادهِ دل به بازى

 يك لحظه، تو را گرفته بازو

 گامى زده با توكودكانه

 هر و برج و باروپرسيده ز ش

 در پاى تو، هيچ مانده نيرو

 

* 

 

 گرد از رخ جان پاك رفتى

 وين نكته ز غافالن نهفتى
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 اندرز گذشتگان شنيدى

 ها نگفتىحرفى ز گذشته

 از فتنه و گير و دار، طاقى

 با عبرت و بيم و بهت، جفتى

 داد و ستد زمانه چون بود

 اى دوست، چه دادى و گرفتى

 نيست اينجا اثرى ز رفتگان

 چون شد كه تو ماندى و نرفتى

 چشم تو نگاه كرد و خفتى
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11
 پندِ پدر

 الشعراى بهارملك

 

 نوروز و اورمزد و مهِ فرودين رسيد

 خورشيد از نشيب سوىِ اوج سر كشيد

 سالِ هزار و سيصد و هشت از ميان برفت

 سالِ هزار و سيصد و نه از كران رسيد

 دسالى دگر ز عمرِ من و تو به باد ش

 بگذشت هر چه بود، اگر تلخ اگر لذيذ

 بگذشت بر توانگر و درويش هر چه بود

 كامى، وز بيم و از اميداز عيش و تلخ

 ظالم نبرد سود، كه يك سال ظلم كرد

 مظلوم هم بزيست كه سالى جفا كشيد

 اىست در زمانه كه در وى فرشتهلوحى

 بنمود نقشِ هر چه ز خلقِ زمانه ديد

 دلِ مردِ پارساست اين لوح در درونِ

 وان گنجِ بسته راست زبان و خرد كليد

 جامِ جم است صفحه تاريخِ روزگار

 مانده به يادگار، ز دورانِ جمّشيد

 آنجا خط مُزوّر نايد همى به كار
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 كايزد ورا ز راستى و پاكى آفريد

 خوب و بد آنچه هست، نويسند اندر او

 گير و دارِ مُنهى و اِشراف و بازديدبى

 ست جهنده جهان كه هستاىكهنه تقويم

 چندين هزار قرن ز هر جدولش پديد

 هر چند كهنه است، به هر سال نو شود

 كهنه بدين نوى به جهان گوش كى شنيد

 هست اندر آن حديثِ برهما و زردتهشت

 ويدهست اندر آن نشانِ اوستا و ريك

 گويد حديثِ قارون و افسانه مسيح

 كنيدكاين رنج برد و آن دگرى گنج آ

 عيسى چه بُد؟ مروّت و قارون چه بود؟ حرص

 كاين در زمين فرو شد و آن بآسمان پريد

 ليك «مرسلوس»را سپهِ  «ارشميد»كُشت 

 «ارشميد»فانى و باقى است  «مرسلوس»شد 

 چون عاقبت برفت ببايد ازين سراى

 آزاده مرد آن كه چنان رفت كان سزيد

 دردا گر از نهيب تو آهى ز سينه خاست

 ا گر از جفاىِ تو اشكى به رَه چكيدغبن

 بستُر گر از تو گردى بر خاطرى نشست

 بر كش گر از تو خارى در ناخنى خليد
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 ستچينِ جبينِ خادم و دربان عقوبتى

 كز وى عذارِ دلكش مخدوم پژمريد

 كى شد زمانه خامش، اگر دعويى نكرد

 كى خفت شيرِ شرزه، كه مژگان بخوابنيد

 بگذرد غرورمحنت فرا رسد چو ز حد 

 سستى فزون شو چو ز حد بگذرد نبيد

 ياد آر از آن بالىِ زمستان كه دستِ ابر

 از برف و يخ به گيتى نطعى بگستريد

 وار بر زبرِ نطعِ او به خشمدژخيم

 آن زاغ بر جنازه گلها همى چميد

 و اينك نگاه كن كه ز اعجازِ ناميه

 جانى دگر به پيكرِ اشجار بر دميد

 دارلِ يكى خيلِ نيزهآن الله بر مثا

 از دشت بردميد و به كهسار بر دويد

 آزاده بود سوسن، گردن كشيد از آن

 نرگس كه بود خودبين، پشتش فرو خميد

 بنگر بدان بنفشه كه گويى فتاده است

 اى مرصّع اندر ميانِ خويدپروانه

 گويى كه ارغوان را ز آسيبِ بيد برگ

 زخمى به سر رسيد وبر اندام خون چكيد
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 وان سنبلِ كبود نگر كز ميانِ كِشت

 با سنبلِ سپيد به يك جاى بشكفيد

 هاىِ ابر رده بسته بر هواچون پاره

 وندر ميانش جاى به جاى آسمان پديد

 ياسِ سپيد هست، اگر نيست ياسمين

 خيرىِ زرد هست، اگر نيست شنبليد

 ها فرو گسلد چون خدنگِ مهروين جلوه

 از چله كمانِ مهِ تير سركشيد

 نه ضميران بماند و آن مطرفِ كبود

 نه ياسمين بماند و آن صدره سپيد

 آنگاه مردِ رزبان لعلِ عنب گزد

 چون باغبان ز حسرت، انگشت و لب گزيد

 هان اى پسر به پندِ پدر دل سپار كاو

 اين گوهرِ گران را با نقدِ جان خريد

 دهِ گوش با نصحيتِ استاد، ورنه چرخ

 همى بريدگوشت به تيغِ مكر بخواهد 

 هر كس به پندِ مشفقِ يك رنگ داد گوش

 رنگ ز شاخِ مراد چيدگلهاىِ رنگ

 من خود به كودكى چو تو نشنيدم اين حديث

 تا دستِ روزگار گريبانِ من دريد
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 پندِ پدر شنيدم و گفتم مالمت است

 رو از آزمايشِ آن طبع سركشيدزين

 و آنگاه روزگار مرا در نشاند پيش

 ند و نصيحت نيارميديك دم ز درس و پ

 چل سال درس خواندم در نزدِ روزگار

 تا گشت روزِ من سيه و موىِ من سپيد

 چندى كتاب خواندم و چندى معاينه

 ديدم خرام گيتى از وعد و از نويد

 بخشى ز پندهاىِ پدر شد درست، ليك

 بسيار از آن بماند كه پيرى فرا رسيد

 ديدم كه پندهاىِ پدر نقدِ عمر بود

 بان به طرح به من بر پراكنيدكان مهر

 اين عمرها به تجربتِ ما كفاف نيست

 ناداشته به تجربتِ ديگران اميد

 خوش آن كه در صباوت قدرِ پدر شناخت

 شاد آن كه در جوانى پندِ پدر شنيد
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12
 اى بال گردان ايران

 شهريار

 

 ست اى بيچاره آذربايجانروز جانبازى

 د پاى جانسر تو باشى در ميان، هر جا كه آم

 اى بال گردان ايران سينه زخمى به پيش

 جويد نشانتيرباران بال باز از تو مى

 آن مباد اى كشتى طالع به توفان باخته

 كت هماى عشق و آزادى نبينم بادبان

 كاخ استقالل ايران را بال بارد به سر

 پاى دار اى روزِ بارانِ حوادث ناودان

 تو همايون مهد زرتشتى و فرزندان تو

 اند و پاك آيين نژاد آريانپور ايران

 اختالف لهجه، مليت نزايد بهر كس

 ملتى با يك زبان كمتر به ياد آرد زمان

 اىگر بدين منطق تو را گفتند ايرانى نه

 صبح را خواندند شام و آسمان را ريسمان

 بى كس است ايران به حرف ناكسان از ره مرو

 جان به قربان تو اى جانانه آذربايجان
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 هر زيانى كاو قضا باشد به ايران عزيز

 چون تو ايران را سرى بيشت رسد سهم زيان

 مادرِ ايران ندارد چون تو فرزندى دلير

 روز سختى چشم اميد از تو دارد همچنان

 تو همان فرزند دلبندى كه جانبازى تو

 نگنجد در بياننيايد در حديث و مىمى

 تو همايون گلشن قدسى و نزهتگاه انس

 ست طوبى سايباننت زرتشت را مهدىدام

 خيزآسمانى كشور آذرگشسبى الله

 دامن سرسبز تو رشك بهشت جاودان

 ها كه هستمهد اسرارى و كانون شگفتى

 تعبيه در آب و خاك نكهتت باغ جنان

 كوههايت بسته صف چون حلقه انگشترى

 آسمانى سرزمينى چون نگينش در ميان

 شهسونهاى جوانت شهسوارانى دلير

 طرّه چوگان، چشم آهو، مژه تير، ابرو كمان

 مردم چادر نشينت با هنر واال گهر

 داستان نو كرده از ايرانيان باستان

 پرست و شاهدوستراستگوى و پاك خون ميهن

 نواز و مهرباندل مهمانروى و سادهخنده
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 مرزبان بودند اينان تا سالحى داشتند

 خادمى بى مزد و منت جانفروشى رايگان

 هاى انقالبن همان تبريز كاندر دورهاي

 پيشتاز جنگ بود و پهلوان داستان

 اين همان تبريز دريادل كه چندين روزگار

 ست چون كوهى گرانسدّ سيل دشمنان بوده

 اين همان تبريز كز خون جوانانش هنوز

 گون بينى همى رود ارس دشت مغانالله

 تن كه در ميدان جنگاين همان تبريز رويين

 اف دشمنان هرگز نپيچيدى عناناز مص

 با خطى برجسته در تاريخ ايران نقش بست

 همت واالى سردار ميهن ستّار خان

 اين همان تبريز كامثال خيابانى در او

 جان برافشادند بر شمع وطن پروانه سان

 اين همان تبريز كز جانبازى و مردانگى

 در ره عشق وطن صد ره فزون داد امتحان

 دل كه بر جانش زدندونيناين همان تبريز خ

 دوستان زخم زبان و دشمنان نيش سنان

 گه نديم اجنبى خواندند و گه عضو فلج

 كوردل يارانِ فرقِ خادم و خائن ندان
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 اين قصيدت را كه جوش خون ايرانيّت است

 گوهر افشان خواستم در پاى آذربايجان

 شهريارا تا بود از آب آتش را گزند

 !مهد امانباد خاك پاك آذربايجان 

 1320شهريور    
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13 
 در آئينه اشك

 فريدون مشيرى

 

 بى تو، سى سال، نفس آمد و رفت،

 .اين گرانجانِ پريشانِ پشيمان را

 كودكى بودم، وقتى كه تو رفتى، اينك،

 .پيرمردى است ز اندوهِ تو سرشار، هنوز

 شرمسارى كه به پنهانى، سى سال به درد،

 .در دلِ خويش گريست

 !يه سبكبار هنوزنشد از گر

 

 آن سيه دستِ سيه داسِ سيه دل، كه ترا،

 چون گُلى، با ريشه،

 از زمينِ دلِ من كَند و ربود؛

 .نيمى از روحِ مرا با خود برد

 !نشد اين خاكِ به هم ريخته، هموار، هنوز

        

 اى بودم، پيچيده بر آن قامتِ مهر،ساقه

 ناتوان، نازك، تُرد،

 تند بادى برخاست،

 گاهم افتاد،هتكي
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 ...برگهايم پژمرد

 بى تو، آن هستىِ غمگين ديگر،

 به چه كارم آمد يا به چه دردم خورد؟

 روزها، طى شد از تنهايى ماالمال،

 .شب، همه غربت و تاريكى و غم بود و، خيال

 همه شب، چهره لرزانِ تو بود،

 كز فراسوى سپهر،

 .آمد در آينه اشك فرودگرم مى

 !ن چشمه، پديدار، هنوزنقشِ روىِ تو، دري

 

 .تو گذشتىّ و شب و روز گذشت

 ها،آن زمان

 به اميدى كه تو، برخواهى گشت،

 پاىِ هر پنجره، مات،

 نشستم به تماشا، تنهامى

 گاه بر پرده ابر،

 گاه در روزنِ ماه،

 رفت نگاه؛دور، تا دورترين جاها مى

 !گشتم تنها، هيهاتباز مى

 !ار هنوزام بر در و ديوها دوختهچشم

 

 بى تو سى سال نفس آمد و رفت
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 .آلودمرغِ تنها، خسته، خون

 زد،كه به دنبالِ تو پرپر مى

 .افتاداز نفس مى

 فرسود،در قفس مى

 !كند اى مرغِ گرفتار هنوزها مىناله

 !بينمرنگِ خون بر دمِ شمشيرِ قضا مى

 !شنومبوىِ خاك از قدمِ تُندِ زمان مى

 شوقِ ديدار توام هست،

 چه باك

 به نشيب آمدم اينك ز فراز،

 .دانمترم، مىبه تو نزديك

 يك دو روزى ديگر،

 از همين شاخه لرزانِ حيات،

 .آيم بازپر كشان سوىِ تو مى

 دوستت دارم، 

 بسيار،

 !...هنوز

 

 

 

 
 



 234 5/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

14
 در راه بازگشت

 كوبدكتر عبدالحسين زرين

 

 رسد اين روز سرگردان ماخوش خوش به پايان مى

 با منزل شويم آرام گيرد جان ما زودا كه

 جان وارهد از دام تن دل وارهد از ما و من

 وز پرده حرف و سخن بيرون فتد دستان ما

 اى خواجه بازارگان از اين قفس مان وارهان

 بيرون فكن ما را از آن تا بشنوى الحان ما

 از حبس اين تنگين قفس گر وارهم زين خار و خس

 جانان ما پرواز گيرم يك نفس تا گلشن

 در هستى و در نيستى باشد خودى زندان من

 يارب مرا زين خود رهان بگشا در زندان ما

 هستى چه باشد گَرد ره، بنشسته گِرد نيستى

 تا خود چه سنجد گرد ره با حمله طوفان ما

 گر نيست درد اين زندگى مرگ از چه درمانش كند

 زين درد جانم خسته شد تا كى رسد درمان ما

 سوداى كسى يك عمر اينجا سوختمدر سوز 

 كو حشر تا خامُش كند اين شعله از دامان ما

 اش در هر قدم آيينه كرد از چشم منصد جلوه

 و آخر به جز حيرت نديد اين آينه حيران ما
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 اين رندى پنهان ما از كس نُبد مخفى چرا

 جز مدعى آگه نشد زين رندى پنهان ما

 1377لندن، شهريور    


