
 
 
 
 
 

 شعر

 رودكى

 

 شاد زى با سياه چشمان شاد

 كه جهان نيست جز فسانه و باد

 ز آمده تنگ دل نبايد بود

 وز گذشته نكرد بايد ياد

 من و آن جعد موىِ غاليه بوى

 روىِ حورنژادمن و آن ماه

 نيكبخت آن كسى كه داد و بخورد

 شوربخت آنكه او نخورد و نداد

 باد و ابر است اين جهان و فسوس

 باده پيش آر هر چه بادا باد
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 دو شعر از دقيقى طوسى

 

1 

 بر افكند، اى صنم، ابرِ بهشتى

 زمين را خلعتِ ارديبهشتى

 آلود ديبازمين بر سانِ خون

 هوا بر سانِ نيل آلود مُشتى

 به طعمِ نوش گشته چشمه آب

 به رنگِ ديده آهوىِ دشتى

 بهشتِ عدن را گلزار ماند

 تىدرخت آراسته حورِ بهش

 چنان گردد جهان هَزمان كه در دشت

 پلنگ آهو نگيرد جز به كُشتى

 بُتى بايد كنون خورشيد چهره

 ميى كو دارد از خورشيد پُشتى

 گونه گشت گويىجهان طاووس

 به جايى نرمى و جايى دُرشتى

 و مشكبدان ماند كه گويى از مى

 مثال دوست بر صحرا نبشتى
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 ز گِل بوىِ گاُلب آيد بدان سان

 پندارى گُل اندر گِل سرشتىكه 

 ستدقيقى چار خصلت برگزيده

 ها و زشتىبه گيتى در ز خوبى

 لبِ بيجاده رنگ و ناله چنگ

 مىِ چون زنگ و كيشِ زردهشتى

 

2 

 ز دو چيز گيرند مر مملكت را

 يكى پرنيانى يكى زعفرانى

 يكى زرّ نام ملِك بر نبشته

 دگر آهن آبداده يمانى

 زدكرا بويه وصلتِ مُلك خي

 يكى جنبشى بايدش آسمانى

 زبانى سخنگوى و دستى گشاده

 دلى هَمش كينه هَمَش مهربانى

 كه مُلكَت شكارى است كو را نگيرد

 عُقابِ پرنده نه شيرِ ژيانى

 دو چيز است كو را به بند اندر آرد

 يكى تيغِ هندى دگر زرّ كانى

 به شمشير بايد گرفتن مر او را

 به دينار بستنش پاى ار توانى
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 كرا تخت و شمشير و دينار بايد

 و باال و تن تَهم و نسبت كيانى

 خرد بايد آنجا وجود و شجاعت

 فلك مملكت كى دهد رايگانى؟
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 (1)بشار مرغزى

 

 رَز را خداى از قبلِ شادى آفريد

 شادى و خرّمى همه از رز بود پديد

 از جوهرِ لطفتِ محض آفريد رز

 آنكو جهان و خلقِ جهان را بيافريد

 از رز بود طعام و هم از رز بود شراب

 از رز بُوَدت نُقل و هم از رز بود نبيد

 شادى فُرخت و خرّمى آن كس كه رز فرخت

 شادى خريد و خرّمى آن كس كه رز خريد

 انگور و تاك او نگر و وصفِ او شنو

 وصفِ تمامْ گفت ز من بايدَت شنيد

 هاىِ سبزآن خوشه بين فتاده بر او برگ

 خجسته و هم خوردنش لذيذهم ديدنش 

 روزى شدم به رز به نظاره دو چشم من

 خيره شد از عجايبِ الوان كه بنگريد

 روى عروسانِ سبز موىديدم سياه

 كز غم دلم به ديدنِ ايشان بيارميد
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 گفتى كه شاهِ زنگ يكى سبز چادرى

 بر دخترانِ خويش به عمدا بگستريد

 و ايشان معلّق از هر جايى و هر يكى

 ته ز مادر پستان همى مَزيدآويخ

 من دست هر دمى به يكى كردمى و شاد

 بودم بدانچه دست بديشان همى رسيد

 آگه نبودم ايچ كه دهقان مرا ز دور

 با آن بزرگوار عروسان همى بديد

 با من ز شرم جنگ نيارست كرد هيچ

 وز بهرِ نام و ننگ يكى تيغ بركشيد

 وآن گردنِ لطيفِ عروسان همى گرفت

 ان به تيغِ بُرنده همى بريدپيوندش

 هاى سبز جدا كردشان به خشمز آن جامه

 بر جايگاه كشتنشان بر، بخوابنيد

 زيرِ لگد به جمله همى كُشتشان به زور

 چونان كه پوست بر تن ايشان همى دريد

 حوضى ز خونِ ايشان پُر شد ميانِ رز

 از بس كه شان ز تن به لگدكوب خون دويد

 كرد خونِشان واندر ميانِ سنگ نهان

 دهقان و لب ز خشم به دندان همى گَزيد
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 و آن سنگ را ز سنگ يكى مُهر برنهاد

 شد چندگاه خامشى و صابرى گُزيد

 تا پنج ماه ياد نكرد ايچ گونه زو

 از روىِ زيركى و خِرَد هم چنين سزيد

 چون نوبهار باغ بياراست چون بهشت

 از سوسنِ سپيد و گلِ سرخ و شنبليد

 سبزه به دشت و به كوهساراندر ميان 

 مشكين بنفشه و سمن و الله بر دميد

 و آن زندبافِ گنگ شده، شد چو باربد

 زنان ز سرو به گل بر، همى پريددستان

 دهقان ز خانه بوىِ گالب و عرق شنيد

 برگشت گرد خانه ز هر سو همى چميد

 و آن سنگ را بيافت كجا مُهر كرده بود

 همى طپيد بر كند مُهر و دل به برش بر،

 بر زد شعاع زهره و بوىِ گالب ازو

 از بوىِ او گُلِ طرب و لهو بشكفيد

 يك جام ازو به چاشنى از بس عجب بخورد

 شادى همى فزود دلش كان همى چشيد

 ياقوتِ سرخ گشت همه سنگ پيش او

 كز دستِ او دو قطره بر آن سنگ برچكيد
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 چون آن عجب بديد به خسروش هديه برد

 جز از خسروَش نديدن بهزيرا سزاىِ اي

 خسرو كليدِ قفلِ غمش نام كرد از آنك

 جز مى نديد قفلِ غم و رنج را كليد

 زين است مِهر من به مىِ سرخ بر كزو

 شد خرّمى پديد و رخِ غم بپژمريد
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 منيجك ترمذى

 

 اى خوبتر ز پيكرِ ديباىِ ارمنى

 اى پاكتر از قطره بارانِ بهمنى

 رزن به زيرِ مشكآنجا كه موىِ تو همه بَ

 و آنجا كه روىِ تو همه كشور به روشنى

 اندر فرات غرقم تا ديده با منست

 واندر بهارِ حُسنم تا تو بَرِ منى

 اَر انگبين لبى سخنِ تلخ مر چراست

 وَر ياسمين بَرى تو به دل چونكه آهنى؟

 منگر به ماه، نورش تيره شود ز رشك

 مگذر به باغ، سروِ سَهى پاك بشكنى

 م بهار خوانَد عاشق تو را كه توخُرّ

 الله رخ و بنفشه خط و ياسمن تنى

 ما را جگر به تيرِ فراق تو خسته گشت

 !اى صبر بر فراقِ بتان نيك جوشنى
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 انورى

 

 ترى، مگر خبردارىبدخوى

 كامروز طراوتى دگر دارى

 دانى كه با دل و چشمميا مى

 پيوند و جمالِ بيشتر دارى

 از برخيزىروزى كه به دستِ ن

 دانم ز نيازِ من خبر دارى

 در پرده دل، هم تويى، آخر

 از رازِ دلم چه پرده بردارى؟

 «.ازين پَسَت وفا دارم»گويى كه 

 «!به وفا و عهد اگر دارى»گويم: 

 !قصه كوته كُن»بر پاى جهى كه 

 «!امشب سَرِ ما و دردِ سر دارى

 !اى آيتِ حُسن جمله در شأنت

 !ز بر دارىزين سورتِ عشوه، صد، 

 انورى! يا رب»دشنام دهى كه 

 «!ترى دارى چون طبعِ لطيفِ و شعرِ

 چِتْوان گفتن، نه اولين داغ است

 كز طعنه مرا، تو، بر جگر دارى
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 الشعراء بهارملك

 

 آمالِ شاعر   

 اى ازآرمانهماىسروده و ضممن آن شممّه 1313اين قصيده را بهار در سال 

 .داشته استپرستانه خود را بيان وطن

 

 فروردين آمد، سپسِ بهمن و اسفند

 اى ماه بدين مژده بر آذر فكن اسپند

 ور گويى ما آذر و اسپند نداريم

 آن خالِ سيه چيست بر آن چهره دلبند

 غم نيست گر اين خانه تهى از همه كاالست

 عشق است و وفا نادره كاالىِ خردمند

 هر جا كه تويى از رخِ زيباى تو مشكو

 چين بود و سغدِ سمرقندلعبتكده 

 هر چند گرفتارم، آزادم آزاد

 دستم، خرسندم خرسندهر چند تهى

 ام از هر چه به جز چهرِ تو، ديدهبر بسته

 ام از هر چه به جز مهرِ تو، پيوندبگسسته
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 اى روىِ تو چونان كه كنى تعبيه در باغ

 يك دسته گُلِ سورى بر سروِ برومند

 نيايدجز يادِ تو از ناىِ من آواز 

 هر چند نمايند جدا بند من از بند

 گر بر ستخوان بندم، چون نى مگر از ضعف

 ياد تو ز هر بندِ من آرد شكر و قند

 ما پار ز فروردين جز بند نديديم

 وان بند بپاييد به ما تا مهِ اسفند

 گر پار زبون گشتيم از دمدمه ديو

 امسال بياساييم از لطفِ خداوند

 امروز كه بستانبرخيز و به بستان گذر 

 از الله و نسرين به بهشت است همانند

 در كوه تو گفتى كه يكى زلزله افتاد

 وآنگه ز دلِ خاك به صحرا بپراكند

 صد كانِ پر از گوهر و صد گنجِ پر از زر

 صد مخزنِ پيروزه و صد معدنِ يا كند

 صحرا ز گُلِ سرخ چو آتشگهِ پرويز

 بستان ز گلِ سرخ چو آتشگهِ ريوند

 چو مغان، خُرده اوستا كند از بر بلبل

 مرغانِ دگر زند كنند از بر و پازند
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 يك مرغ نيايشگرِ مهر آمد و فرورد

 يك مرغ ستايشگرِ ارد آمد و پازند

 فرورد ز مينو به جهان آمد و آورد

 همراه، گُلِ سرخ بسى فرّه و اورند

 برگير مىِ لعل از آن پيش كه در باغ

 شكر خند بر لعلِ لبِ عنچه نهد صبح،

 صبح است و گالن ديده گمارند به خورشيد

 اى چندچون سوىِ بتِ نوش لبى، شيفته

 ما نيز نيايش، برِ خورشيد گزاريم

 خوشا كه نيايش برِ خورشيد گزارند

 آنگه كه برون آيد و از اوج بتابد

 وانگاه كه پنهان شود اندر پسِ الوند

 زرّين شود از تافتنش سينه البرز

 ز برِ خفتان و قراگندچون غيبه زر ا

 چون خيمه زربفت شود باز چو تابد

 مهر از شفقِ مغرب بر كوهِ دماوند

 يا چون رخِ ضحاك بدان گه كه فريدون

 بنمود رخِ خويش بدان جادوى دروند

 شد كشورِ ايران چو يكى باغِ شكفته

 از ساحلِ جيحون همه تا ساحلِ اروند
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 مرغان سخنِ پارسى آغاز نهادند

 شاهى همه تا باره دربنداز بندرِ 

 هرمزد چنين ملكِ گرانمايه به ما داد

 زردشت بياراستش از حكمت و از پند

 گر فرِّ كيان باز به ما روى نمايد

 بيرون رود از كشورِ ما خوارى و آفند

 وز نيروىِ هرمزد، در آيد به كف ما

 آنچ از كفِ ما رفت به جادويى و ترفند

 آباد شود بارِ دگر كشورِ دارا

 و آراسته گردند و باندام و خوش آيند

 آن طاق كه شد ساخته بر ساحلِ دجله

 و آن كاخ كه شد سوخته در دامنِ سيوند

 هر شهر شود كشور و هر قريه شود شهر

 هر سنگ شود گوهر و هر زهر شود قند

 ديگر دُرِ غلطان رسد از خطّه بحرين

 ديگر زرِ رويان رسد از كوهِ سگاوند

 آن پرده اهمال از چهره كانها فتد

 چون پرده خجلت ز عذارِ بتِ دلبند

 بانگِ رهِ آهن ز چپ و راست بر آيد

 چون نعره ديوانِ برون تاخته از بند
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 صد قافله داخل شود از رهگذرِ روم

 صد قافله بيرون رود از رهگذر هند

 بندر شود از كشتى چون بيشه انبوه

 هر كشتى غرنده، چو شيرِ نرِ ارغند

 عت شود اين دوره گرامىاز علم و صنا

 وز مال و بضاعت شود اين خطّه كرامند

 بارِ دگر افتد به سر اين قومِ كهن را

 آن فخر كز اجدادِ قديم است پس افكند

 آن ديو كجا كارش پيوسته دروغ است

 از مرزِ كيان برگسلد بويه و پيوند

 دورانِ جوانمردى و آزادى و رادى

 ندبا ديد شود چون شود اين مُلك بروم

 ورزنده شود مردم و ورزيده شود خاك

 از كوه گشايد ره و بر رود نهد بند

 ور و صنعتگر و دهقان و كديورپيشه

 ورزشگر و جنگاور و كوشا و قوى زند

 پاكيزه و رخشنده شود نفس به تعليم

 چونان كه گوارنده شود آب در آوند

 گردد ز نكوكارى و دانايى و پاكى

 د و اندعمرِ كمِ ايرانى افزون ز ص
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 بر كار شود مردم دانشورِ پُركار

 نابود شود اين گِرُهِ الفزنِ رند

 ور زانكه نمانم من و آن روز نبينم

 اين چامه بماناد بدين طرفه پساوند

 آن كس كه دلش بسته جاه است و زر و مال

 از ديده خود بيند، بر خلقِ كند گند

 ست چه داندآن كس كه دلش بسته فكرى

 و خيالِ دگرى چند؟ فكرِ دگرى چون

 اين خواندنِ افكار بود كارِ حكيمان

 بقال، گزر داند و جزّار جگر بند

 شيبانى اگر خواندى اين چامه نگفتى

 «زردشت گر آتش را بستايد در زند»

 اين شعر به آيين لبيبى است كه فرمود

 «گويند نخستين سخن از نامه پازند»
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 الدولهوثوق

 

 هاها و سالماه بگذشت در حسرت مرا بس

 هاچون است حال ار بگذرد دايم بدين منوال

 بين خيره شدايّام بر من چيره شد چشمِ جهان

 هاوين آبِ صافى تيره شد چون ماند در گودال

 دل پر اسف از ماضيم، وز حال بس ناراضيم

 هاتا خود چه رانَد قاضيم، تقديرِ استقبال

 هنقشِ جبين در هم شده، فرّ جوانى كم شد

 هاها دالششماد قامت خم شده، گشته الف

 گويى كه صبح واپسين رخ كرد و مُنشق شد زمين

 هاهاى قهر و كين برجست از اين زِلزالوين سيل

 مقلوب شد هر خاصيت برگشت هر خُلق و صفت

 هامانندِ تغيير لغت، از فرط استعال

 هاها، هم منهدم شد اصلشده وصل (2)هم مُنْفَصِم

 ها هم مضطرب شد حالهاشد فصلهم منقلب 

 گسترى و آن چشم شبكور از خرىشب كرد ظلمت

 نشناخت نور مشترى از شعله جوّالها
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 چون ريشه بندد خوىِ بد، بهتر نگردد خودبخود

 هابى نشترِ كحّال(3)سخت است دفعِ اين رَمَد

 اين ناله شبگيرها، برّنده چون شمشيرها

  (4)هاهم بگسلد زنجيرها، هم بشكند اغالل

 تا چند در اين كشمكش چون مرغِ بسمل در طپش

 گاو صعود است و پرش، زى كشورِ آمالها

 رَخت از محيط بندگان بندم به شهرِ زندگان

 هاچون اختران تابندگان چون گوهران سيّال

 هر صبحدم در كويشان خواهم نظر بر رويشان

 كز مطلعِ ابرويشان مسعود گردد فالها

 ان دور از محيطِ اين خَسانرسكو عُزلتى راحت

 هاها و قالتا تن زنند اين ناكسان زين قيل

 كارَد به جانم رحمتى (5)كو مهدى بى ضَنّتى

 هابرهاندم بى منّتى از چنگ اين دجّال

 كو ارشميدس كز ميان برخيزد و بندد ميان

 هابردارد اين بارِ گرن از دوشِ اين حمّال

 ذكىبر عقل گردد متّكى اهرم كند حسّ 

 (6)هاچيره شود از يريكى بر جرِ اين اَثقال

 الفرجصبر است داروى اين فلج، كالصّبر متفاح

 هاگفتند در امثال «وَ مَن لَجّ وَ لَج»آرى 
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 روزى برآيد دستِ حق چون قرصِ خورشيد از شفق

 هابى ترس و بيم از طعن و دق، آسان كند اشكال

 وز خاكِ اين بدكارها از خونِ اين غدّارها

 (7)هاجارى كند اَنهارها برپا كند اَتالل

 دعوى اينان كى خَرَد عاقل به بازار خِرَد

 (9)هاسنجى چو در مِكيال (8)خود چيست تعداد زَبَد

 علم است نزد برتران الاعلم پيغمبران

 هاجهل است علمِ اين خران چون دعوىِ رمّال

 را نور و لهببر جاى مانْد از فيضِ رب خورشيد 

 هانه جِرم و نه دنبال (10)باقى نماند از ذوذَنَب

 باور مكن در سيرها از شرِّ مطلق خيرها

 هازين قائم بالغيرها دعوى استقالل

 الحانِ موسيقى مخوان بيهوده در گوش كران

 هاشيوايى نطق و بيان هرگز مجوى از الل

 هامشتى ددان و غول (11)هااين ابلهان و گول

 هاها در قول چون قوّالعل چون مفعولدر ف

 بر ديگران تسخرزنان خود عيب خود پنهان كنان

 هابر خاك و خاشاك افكنان چون گربكان پنجال

 نزد طبيب اى بوالعجب پوشيده دارد رنج تب

 هابيند اين تبخالغافل كه او در كنج لب مى
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 گاهى ز غم پژمردگان داروى غفلت خوردگان

 هاگان در پنجه غسّالبى جنبشى چون مرد

 گودراى و ياوهجو هرزهگه تندخوى و فتنه

 هاخو در آدمى تمثالاهريمنانِ زشت

 چون برم بارى كه جنس طايرم (12)گفتا نعامه

 هابار دگر گفت اشترم چون گسترانم بال

 نه عاطفت در كويشان نه مردمى در خويشان

 هارفت آبرو از رويشان چون آب از غربال

 كذب و افترى سرمايه سوداگرىكرده ز 

 هاهم بايع و هم مشترى مغبون اين دالل

 زنان بر ديگرىيك فرقه از اليشعرى تهمت

 هاچون اعتزالى و اشعرى سرگرم استدالل

 نامردمى آئينشان، كفر و دنائت دينشان

 هازهرآگينشان چون خنجر قتّال (13)اَنياب
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 ايرج ميرزا

 
 مادر

 ادرگويند مرا چو زاد م

 پستان به دهن گرفتن آموخت

 ها برِ گاهواره منشب

 بيدار نشست و خُفتن آموخت

 دستم بگرفت و پا به پا بُرد

 تا شيوه راه رفتن آموخت

 يك حرف و دو حرف بر زبانم

 الفاظ نهاد و گفتن آموخت

 لبخند نهاد بر لبِ من

 بر غنچه گُل شكفتن آموخت

 پس هستىِ من ز هستىِ اوست

 ت، دارمش دوستتا هستم و هس
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 بقاى اَنسَب

 

 قصّه شنيدم كه بوالعال به همه عمر

 لَحْم نخورد و ذَواتِ لحْم نيارزد

 در مَرَضِ موت با اجازه دستور

 خادمِ او جوجه با به مَحْضرِ او برد

 خواجه چو آن طَيْرِ كشته ديد برابر

 اشكِ تَحسُّر ز هر دو ديده بِيَفْشُرد

 رگفت چرا ماكيان شدى نشدى شي

 تا نتوانَد كَسَتْ به خون كشَد و خورد

 ستمرگ براىِ ضعيف امرِ طبيعى

 هر قوى اوّل ضعيف گشت و سپس مُرد
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 پروين اعتصامى

 

 اشك يتيم   

 

 روزى گذشت پادشهى از گذرگهى

 فريادِ شوق بر سرِ هر كوى و بام خاست

 پرسيد زان ميانه يكى كودكِ يتيم

 دشاست؟كاين تابناك چيست كه بر تاج پا

 آن يك جواب داد: چه دانيم ما كه چيست

 پيداست آنقدر كه متاعى گرانبهاست

 :نزديك رفت پيرزنى گوژپشت و گفت

 اين اشكِ ديده من و خونِ دلِ شماست

 ما را به رَخت و چوبِ شبانى فريفته است

 اين گرگ سالهاست كه با گلّه آشناست

 آن پارسا كه دِه خَرَد و ملك، رهزن است

 شا كه مال رعيّت خورَد، گداستآن پاد

 بر قطره سرشكِ يتيمان نظاره كُن

 تا بنگرى كه روشنىِ گوهر از كجاست

 به كجروان سخن از راستى چه سود؟» پروين«

 كو آنچنان كسى كه نرنجد ز حرفِ راست؟
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 گلچين گيالنى

 

 باران

 

 باز باران،

 با ترانه،

 با گهرهاى فراوان

 خورد بر بام خانهمى

 

 به پشت شيشه تنهامن 

 ايستاده

 در گذرها

 رودها راه اوفتاده

 

 شاد و خرّم

 يك دو سه گنجشكِ پرگو

 باز هر دم

 پرند اين سو و آن سومى

 



 241 شعر

 خورد بر شيشه و درمى

 مشت و سيلى

 آسمان امروز ديگر

 نيست نيلى

 يادم آرد روز باران

 گردش يك روز ديرين

 خوب و شيرين

 :هاى گيالنتوى جنگل

 

 ساله بودم كودكى ده

 شاد و خرّم،

 نرم و نازك

 .چُست و چابك

 

 از پرنده،

 از چرنده،

 از خزنده

 بود جنگل گرم و زنده

 

 آسمان آبى چو دريا،

 يك دو ابر اينجا و آنجا

 چون دل من
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 روز روشن

 

 بوى جنگل تازه و تر

 همچو مى مستى دهنده؛

 زدى پربر درختان مى

 .هر كجا زيبا پرنده

 

 ىها آرام و آببركه

 برگ و گل هر جا نمايان

 چتر نيلوفر درخشان

 آفتابى

 ها از آب جسته،سنگ

 از خزه پوشيده تن را

 بس وزغ آنجا نشسته،

 .دم به دم در شور و غوغا

 

 رودخانه،

 با دو صد زيبا ترانه،

 زير پاهاى درختان

 زد همچو مستانزد ... چرخ مىچرخ مى

 

 هاى آفتابىها چون شيشهچشمه

 جوش و لرزهنرم و خوش در 
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 توى آنها سنگ ريزه

 سرخ و سبز و زرد و آبى

 

 با دو پاى كودكانه

 دويدم همچو آهو،مى

 پريدم از سر جومى

 گشتم ز خانهدور مى

 

 پراندم سنگ ريزهمى

 تا دهد بر آب لرزه

 بهر چاه و بهر چاله

 (14)«كرده خاله»شكستم مى

 

 كشانيدم به پايينمى

 هاى بيدمشكىشاخه

 گشت رنگيندست من مى

 از تمشك سرخ و مشكى

 

 شنيدم از پرندهمى

 هاى نهانىداستان

 از لبِ بادِ وزنده

 رازهاى زندگانى
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 ديدم در آنجاهر چه مى

 بود دلكش، بود زيبا

 شاد بودم،

 :سرودممى

 

 !روز، اى روز دالرا»

 ات خورشيد رخشانداده

 اين چنين رخسار زيبا

 !ورنه بودى زشت و بيجان

 

 اين درختان

 با همه سبزى و خوبى

 بودند جز پاهاى چوبىگو، چه مى

 گر نبودى مهر رخشان؟

 

 !روز، اى روز دالرا

 ست از خورشيد باشدگر دالرايى

 اى درخت سبز و زيبا

 «...ست از خورشيد باشدهر چه زيبايى

 

 رفته، ابرها گشتند چيرهاندك، رفتهاندك

 آسمان گرديد تيره

 ن،بسته شد رخساره خورشيد رخشا
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 ريخت باران، ريخت باران

 

 جنگل، از باد گريزان

 زد چو دريا،ها مىچرخ

 هاى گِرد باراندانه

 گشتند ز هرجاپهن مى

 

 برق چون شمشير برّان

 كرد ابرها را،پاره مى

 تندر ديوانه غرّان

 زد ابرها رامشت مى

 

 روى بركه مرغ آبى

 از ميانه، از كناره،

 با شتابى،

 زد بى شمارهچرخ مى

 

 گيسوى سيمين مِه را

 زد دست بارانشانه مى

 بادها با فوت خوانا

 نمودندش پريشانمى

 

 سبزه در زير درختان
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 رفته رفته گشت دريا

 توى اين درياى جوشان

 جنگل وارونه پيدا

 

 !بس دالرا بود جنگل

 !به! چه زيبا بود جنگل

 بس ترانه، بس فسانه،

 بس فسانه، بس ترانه

 

 !بس گوارا بود باران

 !به! چه زيبا بود باران

 شنيدم اندر اين گوهرفشانىمى

 :رازهاى جاودانى، پندهاى آسمانى

 

 بشنو از من، كودك من،»

 پيش چشم مرد فردا

 زندگانى، خواه تيره، خواه روشن،

 «!هست زيبا، هست زيبا، هست زيبا

 1940لندن، ژوئيه    
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 پرويز ناتل خانلرى

 

 يغماى شب

 

 و دست گشودشب به يغما رسيد 

 در تهِ درّه هر چه بود ربود

 ست تا اسير وى استرود ديرى

 هاى زارى رودبشنو اين هاى

 گنج باغ از سپيد و سرخ و بنفش

 همه در چنگ شب به يغما رفت

 شاخ گردو ز بيم پاى نهاد

 بر سر شاخ سيب و باال رفت

 شب چو دودِ سيه تنوره كشيد

 رو نهاد از نشيب سوى فراز

 ها گم شددرختدست و پاى 

 بر نيامد ز هيچ يك آواز

 !بانگ برداشت مرغِ حق: شب! شب

 برگ بر شاخِ بيد لرزان شد
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 راه فرسوده بر زمين بخزيد

 الى انبوه پونه پنهان شد

 شب دمى گرم بركشيد و بخفت

 اينك آسوده از هجوم و ستيز

 يك سپيدار و چند بيد كهن

 اند پا به گريزبر سر پشته
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 )م.اميد)ثالث نمهدى اخوا

 

 باغ من

 

 آسمانش را گرفته تنگ در آغوش

 .ابر، با آن پوستينِ سردِ نمناكش

 برگى،باغب بى

 روز و شب تنهاست،

 .با سكوت پاك غمناكش

 

 .سازِ او باران، سرودش باد

 .ستاش شوالى عريانىجامه

 اى بايد،ور جز اينش جامه

 .بافته بس شعله زر تارِ پودش باد

 

 خواهد؛يا نرويد، هر چه در هر جا كه خواهد، يا نمىگو برويد، 

 .باغبان و رهگذارى نيست

 باغ نوميدان،

 .چشم در راه بهارى نيست
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 تابد،گر ز چشمش پرتوِ گرمى نمى

 رويد،ور به رويش برگِ لبخندى نمى

 گويد كه زيبا نيست؟باغ بى برگى كه مى

 ر تابوتِهاى سر به گردونساىِ اينك خفته دداستان از ميوه

 .گويدپستِ خاك مى             

 

 باغ بى برگى

 .آميزست اشكاش خونىخنده

 چمد در آنافشانِ زردش، مىجاودان بر اسبِ يال

 .ها، پاييزپادشاه فصل

 1335تهران، خردادماه    
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 )م. سرشك)شفيعى كدكنى 

 

 هزاره دومِ آهوى كوهى

 

 را؟بَرَد اين نقشِ به ديوار متا كجا مى

 ماندتا بدانجا كه فرو مى

 چشم از ديدن و

 .لب نيز ز گفتار مرا            

 

 (15)ستالجوردِ افقِ صبح نشابور و هَرى

 كه درين كاشىِ كوچك متراكم شده است

 .بَرَد جانبِ فرغانه و فرخار مرامى

 

 گَردِ خاكسترِ حالج و دعاى مانى،

 و سرودِ زرتشت (16)شعله آتشِ كَرْكوى

 اى ولى، آن شاعرِ رزم و خوارزمپوري

 .نمايند درين آينه رخسار مرامى

 

 هاست؟ست كه در همهمه كاشىاين چه حُزنى
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 ستجامه سوگِ سياووش به تن پوشيده

 ها،اين طنينى كه سُرايند خموشى

 هااز عمقِ فراموشى

 .و به گوش آيد، ازين گونه، به تكرار مرا

 

 ر مرا؟بَرَد اين نقشِ به ديواتا كجا مى

 (17)«سمرقندِ چو قند»تا درودى به 

 :و به رودِ سخنِ رودكى آن دم كه سرود

 (18)«كس فرستاد به سرّ اندر عيّار مرا.»

 

 شاخِ نيلوفر مرو است گَهِ زادنِ مهر

 هاكز دلِ شطِّ روانِ شن

 .كند جلوه، ازين گونه، به ديدار مرامى

 

 (19)سبزى سروِ قد افراشته كاشمرست

 سوى قرون،كز نهانْ 

 .شود در نظر اين لحظه پديدار مرامى

 

 ست هنوز(20)«آهوى سرگشته كوهى»چشم آن 

 .كند از آن سوى اعصار مراكه نگه مى

 

 بوته گندم روييده بر آن بامْ سفال

 باد آورده آن خرمنِ آتش زده است
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 .كه به ياد آوَرَد از فتنه تاتار مرا

 

 نقشِ اسليمى آن طاق نماهاى بلند

 رِ صيقلى سر درِ ايوانِ بزرگو اجُ

 .شود بر سر، چون صاعقه، آوار مرامى

 

 وان كتيبه

 كه بر آن      

 اىنامِ كس از سلسله            

 نيست پيدا و

 دهدخبر مى      

 .از سلسله كار مرا            

 

 (21)كيمياكارى و دستانِ كدامين دستان

 گسترانيده شكوهى به موازات اَبَد

 هاشپنجره با زينتِ عريانىروى آن 

 دهد از روزنِ اسرار مرا؟كه گذر مى

 

 پير (22)عجبا كز گذرِ كاشى اين مَزگِتِ

 (23)«كوى مغان است دگر بار مرا»هوسِ 

 گرچه بس ناژوى واژونه

 اشدر آن حاشيه            
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 نمايد به نظر،مى

 .سار مراپيكر مزدك و آن باغِ نگون

 

 شده از وسعتِ آندر فضايى كه مكان گم 

 روم سوى قرونى كه زمن برده ز يادمى

 امگويى از شهپرِ جبريل در آويخته

 .ست به منقار مرايا كه سيمرغ گرفته

 

 بَرَد اين نقشِ به ديوار مرا؟تا كجا مى

 ماند،تا بدانجا كه فرو مى

 .چشم از ديدن و لب نيز ز گفتار مرا

 

 ها:يادداشت
 .ه از او تنها همين قصيده تابناك باقى مانده استشاعر بزرگ قرن چهارم ك. 1

 .از هم گسسته شده. 2

 .از امراض چشم. 3

 .اغالل: جمع غُل. 4

 .ضَنّت: بُخل شديد. 5

 .اَثقال: جمع ثقل، بارهاى سنگين. 6

 .هااتالل: جمع تَل، پشته. 7

 ...كف آب و شير و. 8

 .مِكيال: پيمانه. 9

 .دارلهدارمجازاً ستاره دنبادنباله. 10

 .گول: احمق، كودن. 11



 255 شعر

 .شترمرغ. 12

 .هاى نيشجمع ناب: داندان. 13

 .كشنداى كه در گيالن با آن از چاه آب مىچوب سر برگشته. 14

 .هَرى: هرات، شهرى در خراسان. 15

اقى مانده اى در سيستان از عهد باستان كه سرود آن در كتاب تاريخ سيستان بآتش كركوى: آتشكده. 16

 .ى از شعرهاى ايرانى قبل از اسالم استيك و

 :گويدبيتى از داستان شاه و كنيزك در مثنوى شريف حضرت موالنا كه مى. 17

 نبضِ او بر حالِ خود بُد بى گزند

 تا بپرسيد از سمرقندِ چو قند

 :رودكى گفته است. 18

 كس فرستاد به سرّ اندر عيّار مرا

 كه مكن ياد به شعر اندر بسيار مرا

آن را  رو كاشمر: سروِ كهن سالى بود در ناحيه كاشمر در خراسان كه بمر طبمق افسمانه، زردشمتس. 19

د و نزد ايرانيان درختى مقدس بمود بمه ( باقى بو247-206بود و تا روزگار المتوكّل عباسى ) كاشته

 ...خليفه تازى اين درخت را قطعه قطعه بريدند دستور آن
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 سفر كعبه به صد جهد، برآوردم و رفت

 سفرِ كوى مغان است دگر بار مرا

 


