ادبیات معاصر ایران
(شعر)

داود اسپرهم

انتشارات دماوند
استانبول 1399
مولف :دکتر داود اسپرهم
ويراستار و صفحه آرايی :سيما سرشار
طرح جلد :سنا اسپرهم

© همه حقوق چاپ و انتشار محفوظ است.
تکثير و انتشار اين اثر و هر گونه استفاده تجاری از آن بدون دريافت مجوز کتبی مولف يا ناشر ممنوع
است.

شابک978-605-9986-99-1 :

انتشارات دماوند
استانبول  -ترکيه
 : 0090 212 500 36 07 – 0090 542 311 17 89

E-mail: demavend@demavend.com.tr
Web: http://www.demavend.com.tr

فهرست
مقدمه 9 ............................ ................................ ................................ ................................
فصل اول 15 ....................... ................................ ................................ ................................
شاعران شعر کالسیک 15 ..................................... ................................ ................................
ایرج میرزا 15 .............................................. ................................ ................................
محمدتقی بهار (ملکالشعرا) 23 ......................... ................................ ................................
عالمتاج قائممقامی (ژاله) 27 ............................. ................................ ................................
میرزاده عشقی (سیدمحمد کردستانی) 28 .............................................. ................................
حسین پژمان بختیاری 29 ............................... ................................ ................................
محمدحسین بهجت تبریزی (شهریار) 30 ............................................... ................................
پروین اعتصامی 33 ........................................ ................................ ................................
محمدحسن معیری (رهی) 37 ........................... ................................ ................................
مهدی حمیدی شیرازی 38 ............................... ................................ ................................
پرویز ناتلخانلری 43 ...................................... ................................ ................................
ادیب برومند 47 ........................................... ................................ ................................
سیمین خلیلی (بهبهانی) 48 ............................. ................................ ................................
یدالله مفتون امینی 54 ................................... ................................ ................................
امیرهوشنگ ابتهاج (سایه) 55 ........................... ................................ ................................
فریدون مشیری 63 ........................................ ................................ ................................
مهرداد اوستا (محمدرضا رحمانی یاراحمدی) 66 ...................................... ................................
رحیم معینی کرمانشاهی 68 ............................. ................................ ................................
نادر نادرپور 69 ............................................. ................................ ................................
مظاهر مصفا 70 ........................................... ................................ ................................
محمدرضا شفیعیکدکنی 72 ............................. ................................ ................................
بیژن سمندر 77 ........................................... ................................ ................................

نصرالله مردانی 78 ........................................ ................................ ................................
مهدی فرجی 79 .......................................... ................................ ................................
فصل دوم 81 ....................... ................................ ................................ ................................
شاعران غزل نو سرای 81 ...................................... ................................ ................................
مهدی سهیلی 81 ......................................... ................................ ................................
محمدعلی بهمنی 83 ..................................... ................................ ................................
حسین منزوی 87 ......................................... ................................ ................................
قیصر امینپور 89 .......................................... ................................ ................................
فاضل نظری 96 ........................................... ................................ ................................
حسین جنتی 101......................................... ................................ ................................
نجمه زارع 103............................................. ................................ ................................
فصل سوم 107..................... ................................ ................................ ................................
شاعران شعر نو 107............................................ ................................ ................................
شعر آزاد یا نیمایی (107................... ................................ ................................ )Free Verse
علی اسفندیاری (نیما یوشیج) 107...................... ................................ ................................
هوشنگ ایرانی 116....................................... ................................ ................................
سیاوش کسرایی 118...................................... ................................ ................................
سهراب سپهری 129....................................... ................................ ................................
مهدی اخوانثالث 140.................................... ................................ ................................
نصرت رحمانی 151....................................... ................................ ................................
منوچهر آتشی 154......................................... ................................ ................................
فروغ فرخزاد (فروغالزمان) 158.......................... ................................ ................................
محمد حقوقی 170........................................ ................................ ................................
منصور اوجی 171.......................................... ................................ ................................
اسماعیل خویی 173...................................... ................................ ................................
حمید مصدق 175......................................... ................................ ................................
محمدعلی سپانلو 176..................................... ................................ ................................

حسین پناهی 179......................................... ................................ ................................
سلمان هراتی 185......................................... ................................ ................................
شعر سپید یا شاملویی (189............................................. ................................ )Blank Verse
احمد شاملو 189........................................... ................................ ................................
بیژن جاللی 201........................................... ................................ ................................
یدالله رویایی 202.......................................... ................................ ................................
رضا براهنی 204........................................... ................................ ................................
احمدرضا احمدی 208.................................... ................................ ................................
علی باباچاهی 216........................................ ................................ ................................
هرمز علیپور 220.......................................... ................................ ................................
شمس لنگرودی 221...................................... ................................ ................................
فصل چهارم 227................... ................................ ................................ ................................
شاعران ترانهسرا 227........................................... ................................ ................................
بیژن ترقی 227............................................. ................................ ................................
محمدعلی شیرازی 228................................... ................................ ................................
افشین مقدم 229.......................................... ................................ ................................
ایرج جنتیعطایی 230.................................... ................................ ................................
تورج شعبانخانی 231.................................... ................................ ................................
اردالن سرافراز 232........................................ ................................ ................................
زویا زاکاریان 233........................................... ................................ ................................
عبدالجبار کاکایی 234.................................... ................................ ................................
یغما گلرویی 235........................................... ................................ ................................
مریم حیدرزاده 236........................................ ................................ ................................
امیر ارجینی 237.......................................... ................................ ................................
فصل پنجم 239.................... ................................ ................................ ................................
شاعران شعر کودک و نوجوان 239............................ ................................ ................................
حبیب یغمایی 239........................................ ................................ ................................

گلچین گیالنی (سیدمجدالدین میرفخرایی) 240....................................... ................................
عباس یمینیشریف 242.................................. ................................ ................................
پروین دولـتآبادی 243.................................... ................................ ................................
محمود کیانوش 244....................................... ................................ ................................
منوچهر احترامی 245..................................... ................................ ................................
محمدجواد محبت 249.................................... ................................ ................................
مصطفی رحماندوست 250................................ ................................ ................................
جعفر ابراهیمی 251....................................... ................................ ................................
شکوه قاسمنیا 251........................................ ................................ ................................
اسدالله شعبانی 252...................................... ................................ ................................
قیصر امینپور 253......................................... ................................ ................................
افسانه شعباننژاد 254..................................... ................................ ................................
عرفان نظرآهاری 255...................................... ................................ ................................

مقدمه
ادبیات فارسی معاصر به ویژه شعر معاصر ،از نظر قالب ،وزن و موضوعات و تصاویر شعری ،بسیار
متنوع تر و گسترده تر از ادبیات و شعر سنتی (کالسیک) است .قالب های شعر سنتی محدود به
هما ن قالب های شناختهشده است؛ یعنی مثنوی ،غزل ،قصیده ،قطعه ،رباعی ،ترکیب بند و
ً
ترجیع بند و به ندرت مستزاد .در این قالب ها مضمون های مشخصی سروده شده است؛ مثال از
قالب مثنوی در مضامین حماسی ،حکمی-عرفانی ،تاریخی ،داستان های عاشقانه و رمانتیک و
گاهی هم پند و اندرز و اخالق و تعلیم و تربیت استفاده می شود .در قالب مثنوی ،شاهنامۀ
فردوسی ،از بهترین نمونه ها برای بیان میراث اسطوره ای -حماسی ایران است .مثنوی های حکیم
سنایی غزنوی ،عطار و موالنا از نمونه های مشهور در مضمون حکمی-عرفانی است .مثنوی
اسکندرنامۀ نظامی گنجوی برای مضمون تاریخی استفاده شده است و دیگر مثنوی های نظامی
مضمونی عاشقانه دارد .مثنوی بوستان سعدی از نمونه های عالی مضمون اخالقی است.
قالب غزل نیز برای بیان مسائل عاشقانه و عواطف و احساسات به کار برده شده است .در این قالب شعری عالوه
بر حاالت عشق و عاشقی ،مسائل عرفانی نیز مطرح شده است .غزلیات سنایی ،عطار ،موالنا ،سعدی و حافظ،
هر کدام ،با تفاوتهایی ،عاشقانه و عارفانه سروده شدهاند.قصیده و قطعه نیز برای مضمون حکمی و اخالقی و
بهندرت حماسی و بیشتر برای مدح و تمجید و مرثیهگویی به کار رفته است .با وجودی که در قصیده و قطعه نیز
مسائل مهم انسانی و اخالقی مطرح بوده ،این دو قالب را میتوان قالب خاص درباری به حساب آورد.
قالب رباعی نیز برای بیان مضامین حکمی و فکری استفاده شده است .قالب دوبیتی که شبیه به
رباعی است ،با اندکی اختالف در وزن ،برای بیان احساسات عاشقانه به کار رفته است .در واقع ،هر
یک از این قالبها محدود به موضوعاتی است که شاعر را مجبور میکند با رعایت تمام اصول و قواعد
وزن و قافیه ،شعر بسراید.
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ارسطو بیش از دوهزاروچهارصد سال پیش ،تعریفی از شعر ارائه کرد که تا قرن هجده میالدی معتبر بود .او
«شعر» را کالمی موزون (دارای وزن) ،مق ّفی (دارای قافیه) و ّ
مخیل (دارای عنصر خیال) تعریف کرد.
در طول تاریخ ،برای این سه عنصر و ویژگی شعر ،علم مخصوص به هر یک ایجاد شد و بهمرور زمان گسترش
یافته و هر کدام دانش مستقلی شد .این دانشها امروزه در دانشگاهها بهعنوان واحدهای درسی ارائه میشود.
ً
مثال برای عنصر «وزن» یا موسیقی بیرونی شعر ،دانش «عروض» تدوین شد .برای موسیقی کناری ،دانش
«قافیه» درست شد تا انواع و اقسام قافیه و صحت و سقم آنها را مشخص کند .همچنین برای موسیقی درونی
شعر ،دانشی به نام «بدیع لفظی» به وجود آمد .علم بدیع تناسب کلمات بهلحاظ آوا و موسیقی در درون
مصرعها را مشخص میکرد .امروزه بدون دانستن این سه دانش نمیتوان از زیباییهای شعر فارسی و ارزش
سخن شاعران سردرآورد.
از حدود قرن نوزدهم در اروپا و سپس به تقلید از اروپاییها در ایران ،دربارۀ ّ
ّ
قطعیت تعریف
صحت و
سه گانۀ ارسطو از شعر تردید کردند .با توجه به تحوالت سریع سیاسی و اجتماعی و به خصوص
انقالبهای فرهنگی در اروپا نیاز ب ه تجدید نظر در قالب شعری پیش آمد و شاعران نمیتوانستند
محدودیتهای آن تعریف را بپذیرند؛ لذا ابتدا یکی از سه رکن ارسطویی شعر را زاید دانستند؛ یعنی
«قافیه» .قافیه عنصری بود که دست شاعر را برای بیان آزاد میبست .با برداشتن آن ،شعری جدید به
نام «شعر نو ( »)free verseیا «شعر آزاد» ظهور یافت .منظور از شعر آزاد ،آزاد از قافیه و وزنهای برابر
در مصر عهاست؛ یعنی برخالف علم عروض و قافیۀ سنتی که به تساوی دو مصرع یک بیت از لحاظ
ارکان عروضی و داشتن قافیه در پایان هر مصرع (در مثنوی) یا هر بیت (در سایر قالبها) تأکید
میکند ،شاعر معاصر لزومی به رعایت آن نمی بیند و شعرش را آزاد از این دو محدودیت و البته راحتتر
راحتی ناشی از خالصی از محدودیت تساوی ارکان عروضی و قافیه موجب شد شاعر
بیان میکند .این
ِ
به احساسات خود توجه عمیقتری کند .آغازگر این قالب شعری جدید در ایران ،علی اسفندیاری

مشهور به نیما یوشیج است .این قالب با شعر مشهور «افسانۀ» نیما آغاز شد و خیلی زود مورد استقبال
قرار گرفت و رواج پیدا کرد .پیروان نیما که همه در عصر روشنفکری ایران زندگی میکردند ،این قالب
جدید را برای بیان اندیشه و خواستههای اجتماعی و سیاسی خود مناسبتر دیدند.
تحول دیگر در قالب شعری که باز ابتدا در اروپا و به تبع آن در ایران رخ داد ،آزادشدن شعر از عنصر دوم
تعریف ارسطو ،یعنی عنصر «وزن» بود .این قالب شعری در اروپا « »blank verseیا «شعر سپید» نام
گرفت .باز هم تحوالت سریع اجتماعی و بروز نیازهای جدید بهخصوص سرعتیافتن زندگی عصر
ماشین و تکنولوژی مجالی برای تنظیم وزن یا موسیقی شعر برای شاعر نمیگذاشت .ازاینرو وزن را
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کنار گذاشتند و تنها به همان عنصر «خیال» تأکید کردند .ادیبان و شاعران معاصر از سه عنصر شعری،
تنها تخیل (خیال) را عنصر جوهری و اصلی شعر دانستند .ظهور مکتب رمانتیک در اروپا به روند تحول
شعر سنتی به سپید کمک فراوانی کرد .رمانتیستها خیال را واقعیتر از واقع میدانستند و آندره برتون
معتقد بود واقعی تر از خیال وجود ندارد .این جملۀ او مشهور است« :با من از خیال بگویید؛ چون در
نزد من جهانی واقعیتر از خیال نیست».
شعر سپید در ایران با احمد شاملو آغاز شد و بهسرعت به «شعر شاملویی» مشهور شد .شعر سپید یا
شاملویی ،شعری است که هم از قافیه و هم از وزن خالصی یافته است و شاعر بدون مزاحمت آن دو،
احساسات و عواطف خود را آنگونه که میخواهد ،بر صفحۀ کاغذ مینویسد .دیگر نگران نادرستی قافیه یا
اشکال در وزن نیست .اهمیت عنصر خیال موجب شد شعر معاصر تصویریتر از شعر سنتی باشد.
برای درک و توضیح عنصر «خیال» در شعر کالسیک ،دو علم تدوین شده بود؛ یکی علم «بیان» و
دیگری علم «بدیع معنوی» .هر دوی این دانشها به جنبههای خیالانگیزی شعر توجه داشتند و صور
ً
خیال و زیباییهای اشعار را با دقت تحلیل میکردند .ایماژها و تصاویر شعر کالسیک غالبا در
چهارچوب همان دو دانش تعریف و محدود شده بود .در علم «بیان» به چهار صور خیال ،یعنی «مجاز»،
«تشبیه« ،استعاره» و «کنایه» توجه داشتند و در علم بدیع معنوی نیز به آرایههایی چون «ایهام» و
«تناسب» و «تضاد» و دیگر انواع هنری بدیعی.
در شعر معاصر ،چه در قالب های سنتی و چه در دو قالب اختراعی جدید (آزاد و سپید) توجه به تصویر
و پیچیدگی در آن ،بهمراتب بیشتر شد .ناقدان ادبی امروز معتقدند با دانش زیباییشناختی سنتی که
ً
غالبا در علم بدیع و بیان مطرح شده ،نمیتوان زیبایی های شعر معاصر را درک نمود .بااینحال هنوز
تحقیقات منسجمی تدوین نیافته است تا با کمک آن ها بتوانیم به تمام ابعاد زیبایی شعر معاصر پی
ببریم .البته این بدان معنا نیست که هیچ گونه پژوهشی وجود ندارد ،بلکه بدین معناست که برای تدوین
دانش کامل در اینباره هنوز تحقیقات بسیاری الزم است.
شعر معاصر نهتنها از نظر قالب شعری متنوعتر و متکثرتر شده ،بلکه از لحاظ محتوا و مضمون نیز بسیار
گسترده تر شده است .رهایی از دست وزن و قافیه و تمرکز بر عنصر اصلی شعر ،یعنی خیال ،خودبهخود
مضامین و محتواهای تازهای را که پیش از این سابقه نداشت ،مطرح نمود .شعر معاصر ،با تصویرهای
تازه و گاهی دیریاب مشحون شد .شاعر به تمام عرصههای زندگی وارد شد و برای هر موضوعی شعر
سرود .بدین ترتیب مضامین و مفاهیم و تصاویر شعری بیشتر و گستردهتر و پیچیدهتر شد.
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با وجودی که در دوران کالسیک با حجم زیادی از شعر و شاعر مواجهیم ،باز بهلحاظ ّ
کمی ،شعر معاصر
ایران ،بسیار گستردهتر از شعر کالسیک است .خارج از مقایسۀ جمعیت در قدیم و امروز ،باید گفت که
در دورۀ کالسیک ،به دو دلیل ،حجم شعر و شاعر محدودتر بود .نخست آنکه تعداد انسانهای
درسآموخته و اهل کتاب و فضل کمتر بود و دشواری های زندگی ،مجال پرداختن به این مقولۀ مهم
فرهنگی را برای همگان ممکن نمی ساخت .دیگر آنکه قواعد شعری محدودیتهایی را برای خیاالت
شاعرانه در پیش میگذاشت .امروزه هر دو مانع از میان رفته است .تعداد جوانانی که امروز در ایران و
جهان شعر میگویند ،آنقدر زیاد است که امکان ضبط و ثبت پارهای از آنها هم ممکن نیست.
پدیدآمدن جهان الکترونیک و شبکه های ارتباط جمعی و جهانی ،همگان را برای مشارکت در مسائل
اجتماع و سیاست و فرهنگ از طریق شعر (طنز یا ّ
جد) یا آزمودن طبع شعری تحریک کرده است .من
بر این باورم که نیمی از جمعیت ایران روزانه میلیونها بیت میسرایند .امروزه ما با آثار شعری بسیار
زیادی روبهرو هستیم و شعر فارسی در نسبت با شعر ملل دیگر بسیار گستردهتر است و شاید هیچ ملتی
بهاندازۀ فارسیزبانها نتوانستهاند آثار شعری خلق کنند.
ً
پدیدآورندگان اشعار کالسیک غالبا بسیار فاضل و تحصیلکرده و خاص بودند؛ اما در ادبیات
شاعران مبتدی نیز داریم؛
معاصر  ،عالوه بر شاعران اهل سخن و زبان آور و دارای سبک و فکر،
ِ

یعنی از جوان های کمسن وسال و کمتجربه تا سالخوردگان را شامل می شود .در واقع ،روزانه
هزاران اثر شعری در سراسر ایران سروده میشود .روزانه حجم زیادی از این آثار در روزنامه ها و

مجله های محلی در شهرستان ها چاپ می شود و در انجمن های شعری در مراکز مختلف ارائه
می شود .گمان می کنم تعداد شعرهای فارسی که در ده سال اخیر تولید شده است ،چندین برابر
شعر کالسیک باشد .شاعران پی درپی و روزانه شعر می گویند و این آثار در شبکه های اجتماعی
سهولت یافتن مخاطب در شبکه های مجازی و انتشار سریع و بدون دردسر
دست بهدست می شود.
ِ
و هزینه از سویی و حوادث و وقایع متنوع و روزانه در ایران و جها ن و مسائل انسانی از سوی دیگر،
به کثرت اشعار و حجم غیرقابل شمارش آنها دامن زده است .امروزه امکان جمع آوری و شمارش
و برآورد کمیت شعر فارسی ممکن نیست.
در این گزیده ،بهناچار به شاعرانی توجه کردهام که بهنوعی از اشتهار بیشتری برخوردار بوده یا هستند.
البته این اشتهار بهناگزیر و با کمال تأسف موجب پنهانماندن اشعار و شاعران گرانقدر دیگری میشود
که چنین توفیقی ندارند یا هنوز در انتظار چنان اشتهاری هستند .این دریغ و افسوس برای ادبیات
کالسیک هم صادق است .بسیاری از غزلسرایان روزگار حافظ که غزل های بسیار زیبایی سروده بودند،
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ذیل نام حافظ پنهان ماندهاند .معیارم برای گزینش قطرهچکانی از این دریای بیپایان ،عالوه بر اشتهار
شاعر ،شهرت برخی شعرها در بین مردم و حافظۀ عمومی است .تعدادی از این اشعار در کتابهای
درسی مدارس ایران چاپ شده و سالهای سال نسلهای گوناگون آنها را خواندهاند .تعدادی از این
اشعار برگزیده ،به سرود و ترانه و تصنیف درآمده و خوانندگانی آنها را خواندهاند .از این لحاظ دیگر
مجالی برای شاعران معاصر درجۀ دوم و کمترشناختهشده نیست.
در این کتاب سعی کردهام تعدادی از منتخب شعر شاعران ادبیات معاصر را در پنج فصل معرفی کنم.
فصل اول این کتاب شامل شاعران معاصری است که همچنان به شیوۀ کالسیک فارسی ،غزل و مثنوی
و قصیده میگویند؛ مانند شهریار .فصل دوم شامل شاعران نوآور ی است که مضامین نو را با زبان
خاصتری به شعر درآوردهاند؛ هرچند در همان قالبهای شعری کالسیک باشد .این شاعران نوآور با
تصویرهای تازه ،مضامین تازه  ،مفاهیم و احساسات تازه و با زبان تازه تالش کردهاند خود را از تصویرها
و زبان سنتی و کلیشهای آزاد کنند و زبان تازهای را در غزل و مثنوی و سایر قالبها پدید آورند .این
شاعران را در فصلی جداگانه آوردهام؛ مانند محمدعلی بهمنی ،شفیعیکدکنی و حسین منزوی .فصل
سوم دارای دو بخش است .در بخش اول به شاعرانی پرداختهام که شعر آزاد یا شعر نو یا نیمایی
سرودهاند .نیما یوشیج اولین نفر از این شاعران است که به معرفیاش پرداختهام .پس از او ،برخی از
چهرههای مشهور و سپس پیروان نیما را معرفی کردهام .آنها را ،هم بهلحاظ مشهورتربودن و هم
بهلحاظ ویژگیهای زبانی و سبکی انتخاب کردهام .هرچند از پیروان نیما هستند ،تفاوتهای زیادی با
هم دارند و میتوان گفت همۀ آنها شعر نو میگفتند؛ مثل مهدی اخوانثالث ،فروغ فرخزاد و سهراب
سپهری .هر کدام از این سه تن ،تفاوتهایی در زبان و تصاویر و مضامین شعری دارند و هر یک سبک
شعری خاص خود را دارد .در بخش دوم از فصل سوم ،از شاعرانی گفتهام که شعر سپید گفتهاند .این
فصل را از شاملو شروع کردهام و در ادامه ،شاعرانی را معرفی کردهام که پیروان شاملو هستند .سعی
مشهورتر این شاعران را انتخاب کنم.
من بر آن بوده که شعرهای
ِ
فصل چهارم کتاب به شاعرانی اختصاص دارد که آثار آنها به قطعههای موسیقی درآمده است و
ْ
خوانندگان آنها را بهشکل ترانه و تصنیف خواندهاند .در پانوشت ،مشخصات اثر موسیقایی مربوط به
هر یک آورده شده است تا خوانندگان و دانشجویان محترم بهرۀ بیشتری ببرند .فصل پنجم یا آخر شامل
معرفی شاعرانی است که در حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان فعالیت داشته و دارند که اغلب جوان
هستند .البته شاعران باتجربه و سالخورده نیز دربارۀ کودکان و نوجوانان شعر گفتهاند .تالش کردهام
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شاعرانی را معرفی کنم که آثار آنها در کتاب های درسی کودکان و نوجوانان یا در کتابهای کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ایران ،چاپ شده و مورد استقبال مردم واقع شده است.
امیدوارم این اثر بتواند چشم انداز ی به شعر معاصر ایران ،هرچند کلی ،ارائه کند .ناگفته نماند که
سبک ها و شیوه های بسیار متنوع دیگری غیر از شعر نیمایی و شعر شاملوی ی در ایران هست که
از آن ها صرف نظر کرده ام؛ مانند شعرهایی با عناوین عجیب «موج نو»« ،شعر حجم» و...؛
سبکها ی تازها ی که جوانان آن ها را دنبال می کنند.
از همۀ خوانندگان و مدرسان محترم و دانشجویانی که بهنوعی مخاطب این کتاب هستند ،خواهش میکنم
در هر زمینهای پیشنهادی دارند ،به نشانی الکترونیکی  d_sparham@yahoo.comارسال کنند.
در پایان از مدیر محترم انتشارات وزین «دماوند» و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه استامبول،
جناب دکتر علی گوزل یوز ،بابت تشویق اینجانب به تهیۀ این کتاب بسیار سپاسگزارم و امیدوارم با
حمایت بیدریغ ایشان بتوانم برای نثر معاصر فارسی نیز مجموعهای از این دست فراهم کنم .برای
ایشان تندرستی و آرزوی شادکامی دارم .از سرکار خانم سیما سرشار نیز بابت پیرایش و ویرایش دقیق
و کمک شایانشان در تنظیم این کتاب بسیار سپاسگزارم.
استامبول ،اسفندماه۱۳۹۸
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ایرج میرزا
ّ
مشروطیت
متولد تبریز ( .)۱۹۲۶-۱۸۷۴برجستهترین شاعر عصر
(اواخر قاجار و اوایل پهلوی) .اشعارش انتقادی ،اجتماعی ،احساسی و
تربیتی است .بسیار ساده و روان و صریح شعر میسرود .عالوه بر زبان
فارسی ،زبان ترکی و عربی و فرانسوی و روسی میدانست .به اروپا و
قفقاز سفر کرد و با آداب و فرهنگ و ادبیات آنان آشنا شد .بسیاری از
مردم ایران ،اشعار او را از حفظ میخوانند .مهمترین ویژگی شعر او طنز و انتقاد است.
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مستزاد
زن گرفتم شـــدم ای دوســـت به دام زن اســـیر
oچه اســـیری که ز دنیا شـــدهام یکســـره ســـیر

من گر ف تم تو ن گ یر
oمن گر ف تم تو ن گ یر

oبود یــک وقــت مرا بــا ر فقــا گردش و ســــ یر
oزن مــرا کــرده مــیــان قــفــس خــانــه اســــیــر

oیــاد آن روز بــهخــیــر
oمن گر ف تم تو ن گ یر

oیـــاد آن روز کـــه آزاد ز غـــمهـــا بـــودم

oتــک و تــنــهــا بــودم

oزن و فــرزنــد بــبســـــتــنــد مــرا بــا زنــجــیــر
oبــودم آن روز مــن از طــایــفــۀ دردکشـــــان

oمن گر ف تم تو ن گ یر
oبودم از جمع خوشـــان

oخوشــی از دســت برون رفت و شــدم الت و فقیر
oای م جرد کــه بود خوا ب گهــت بســــ تر گرم

oمن گر ف تم تو ن گ یر
oبســــتــر راحــت و نــرم

oزن مگیر ،ار نه شـــود خوابگ هت الی حصـــیر
بـoـنــده زن دارم و مــحــکــوم بــه حــبــس ابــدم

oمن گر ف تم تو ن گ یر
oمســـــتــحــق لــگــدم

oچون در این مســهله بود از خود مخلص تقصــیر
oمن از آن روز که شـــوهر شـــدهام خر شـــدهام

oمن گر ف تم تو ن گ یر
oخر همســـر شــــدهام

oمــیدهــد یــونــجــه بــه مــن جــای پــنــیــر
o

oمن گر ف تم تو ن گ یر
o

مادر
گـــویـــنـــد مـــرا چـــو زاد مـــادر
o

شــــــبهـــا بـــر گـــاهـــوارۀ مـــن

پســـتــان بــه دهــان گرفتن آموخــت
o

بی ـدار نشـــســــت و خفتن آموخــت

o

o

دســــتــم بــگــرفــت و پــابــهپــا بــرد

تــا شـــــیــوۀ راهرفــتــن آمــوخــت

o

o

ی ـک حــرف و دو حــرف بــر زبــانــم

الــفــاظ نــهــاد و گــفــتــن آمــوخــت

o

o

بر غ نچ ـۀ گــل شــــ ک ف تن آ موخــت

لـــبـــخـــنـــد نـــهـــاد بـــر لـــب مـــن
o

o

پس هســـتی من ز هســـتی اوســــت

تا هســـتم و هســـت دارمش دوســـت

o

o
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شاه
پــادشــــهــی رفــت بــه عــزم شــــکــار
oخــیــمــۀ شـــــه را لــب رودی زدنــد

بــا حــرم و خــیــل بــه دریــاکــنــار
oجشــــن گرف تنــد و ســــرودی زدنــد

بـoــود در آن رود یـــکـــی گـــرداب
oماهی از آن ورطه گذشـــتی چو برق

oکز ســـخطش داشـــت نهنگ اجتناب
oتــا نشـــــود در دل آن ورطــه غــرق

oبس که از آن لجه به خود داشـــت بیم

oاز طـــرف او نـــوزیـــدی نســـــیـــم

قoــوی بــدان ســــوی نــمــیکــرد روی
oشــه چو کمی خیره در آن لجه گشــت

تoـــا نـــرود در گـــلـــوی او فـــروی
oطرفـهخیـالی بـه دمـاغش گـذشــــت

oپادشـــ هان را ه مه این اســــت حال
بـoـا ســــر و جــان همــه بــازی ک ننــد

oســــهــل شــــمــارنــد امــور مــحــال
تoــا هــمــه جــا دســــتدرازی کــنــنــد

oجــام طــالیــی بــه کــف شــــاه بــود
oگفت که هر لشـــکری شـــاهدوســـت

oپــرت بــه گــرداب کــذایــی نــمــود
oآورد ایــن جــام بــه کــف آن اوســــت

oهــیــچکــس از تــرس جــوابــی نــداد
oغیر جوانی که ز جان شــســت دســت

نـoـبــه هــمــه از حــرکــت ایســــتــاد
َ
َoجســت به گرداب چو ماهی ز شـســت

oآب فـــروبـــرد جـــوان را بـــه زیـــر
بـoـعــد کــه نــومــیــد شــــدنــدی ز وی

مoــانــد چــو در در صــــدف آبــگــیــر
oکــام اجــل خــوردۀ خــود کــرد قــی
َoجســـــت بــرون چــون گــهــر آبــدار

oاز دل آن آب جـــنـــایـــتشـــــعـــار
پoــای جوان بر لــب ســــاحــل رســـیــد
oجــامبــه کف رفــت بــه نزدیــک شــــاه
oگفــت شـــهــاو ع مر تو پــاینــده بــاد
oجــام بــقــای تــو نــگــردد تــهــی
oروی زمــیــن مســــکــن و مــأوای تــو
oجــای مــلــک بــر زبــر خــاک بــه
کoــانــچــه مــن امــروز بــدیــدم در آب
oهــیــبــت ایــن آب مــرا پــیــر کــرد
oدیــد چــو در جــای مــهــیــب انــدرم
o

oچند نفس پشـــت هم از دل کشـــید
oخـیـره در او چشــــم تـمــام ســــپــاه
oدولــت و وقــت تــو فــزایــنــده بــاد
oبـــاد روان تـــو پـــر از فـــرهـــی
بـoــر دل دریـــا نـــرســـــد پـــای تـــو
oخــاک از ایــن آب غضــــبــنــاک بــه
oدشـــمن شــــه نیز نبینــد بــه خواب
oمرگ من از وحشــــت خود دیر کرد
oمــرگ بــتــرســـــیــد و نــیــامــد بــرم
o
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د ید که آن جا که منم جای نیســــت
oآب نـــه ،گـــرداب نـــه ،دام بـــال

جا که ا جل هم بن هد پای نیســــت
oدیـــو در او شـــــیـــر نـــر و اژدهـــا

پoــای من ای شــــه نرســــیــده بر او
oبــود ســـــر راه مــن ســـــرنــگــون

oآب مـــرا بـــرد چـــو آهـــن فـــرو
oســـنــگ عظیمی چو ک ـه بیســـتون

oآب مــرا جــانــب آن ســـــنــگ بــرد
oجســــت بــه رویم ز کمرگــاه ســـنــگ

oوین ســـر بیترســـم بر ســـ نگ خورد
oســـیــل عظیم دگری چون نهنــگ

oمــانــد تــنــم بــیــن دو کــوران آب
oگشــــتــه گــرفــتــار مــیــان دو مــوج

oدانــهصــــفــت در وســــط آســــیــاب
oگه به حضـــیضـــم برد و گه به اوج

بـoـا هم اگر چنــد بــدنــد آن دو چنــد
oبود میــانشــــان ســــر من گ یرودار

oلــیــک در آزردن مــن یــک تــنانــد
oهمچو دو صـــیـاد ســـر یـک شـــکـار

oســـیلی خوردی ز دو جــانــب ســـرم
oروی پـــر از آب و پـــر از آب زیـــر

oوه کــه چــه محکم بــد ســـیلی خورم
oه یچ نــه پــا گ یرم و نــه دســــت گ یر

oهیچ نه یک شـــاخ و نه یک برگ بود
oآب هم الفــت ز پیام میگســـیخــت

oدســــترســــی ن یز نــه بر مرگ بود
oدمبــهدم از زیــر پــیام مــیگــریــخــت

oهــیــچ نــمــیمــانــد مــرا زیــر پــا
oجــای نــه تــا بــنــد شــــود پــای مــن

oســــر بــه زمــیــن بــودم پــا در هــوا
oبــود گــریــزنــده ز مــن جــای مــن

oآب گ هی لولــه شــــدی ه م چو دود
oبــاز هــمــان لــولــه دویــدی بــه زیــر

oچنــد نی از ســـطح نمودی صـــعود
oپهن شــــدی زیر تنم چون حصـــیر
ً
oدائــمــا ایــن کــار بــه تــکــرار بــود
oدر ســـــرم افــتــاده ز گــردش دوار

فoــرفــرهســــان چــرخزنــان دور خــود
oگــاه بــه زیــر آمــدم و گــه بــه رو

oشــــایـق جــاندادن فـیالـفـور خـود
قoـــرقـــر مـــیکـــرد مـــرا در گـــلـــو

اoین ســــ فر آ بم چو فرو تر کشــــیــد
oشــــاخــۀ مرجــانی از آن رســـتــه بود

oســـنـگ دگر شــــد ســـر راهم پـدیـد
oجان من ای شــــاه بدان بســـ ته بود

oجــام هــم از بــخــت خــداونــدگــار
oدســـت زدم شـــا خه گرفتم به چنگ

oگشـــته چو من میوۀ آن شـــاخســـار
پoــای نهــادم بــه ســـر تختــهســـنــگ

o

o

oرفـــتـــن و بـــازآمـــدنـــش کـــار بـــود
oمن شــــده گردنــده بــه خود دوکوار
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غــیــر ســــیــاهــی و تــبــاهــی دگــر
oجوشـــش بــاال شــــده آنجــا خموش

هـــیـــچ نـــمـــیآمـــدم انـــدر نـــظـــر
oلیــک خ موشــــ یش ب تر از خروش

oکــاش کــه افــتــاده نــبــود از بــرش
ز oآنــکــه در آن جــایــگــه پــر ز مــوج

oجــوشــــش آن قســــمــت بــاالتــرش
oگه به حضـــیه آ مدم و گه به اوج

گoــفــتــی دارم بــه ســــر کــوه جــای
مoــخــتصــــرک لــرزشــــی انــدر قــدم

oدرۀ ژرفـــیســـــت مـــرا زیـــر پـــای
oراهـــبـــرم بـــود بـــه قـــعـــر عـــدم

oهــیــچ نــه پــایــان و نــه پــایــاب بــود
نـoــاگـــه دیـــدم کـــه بـــرآورده ســـــر

oآب هـــمـــه آب هـــمـــه آب بـــود
oجـــانـــورانـــی یـــلـــه از دور و بـــر

oجم له به من ناب نشــــان میده ند
oشـــ علــۀ چشـــمــان شـــرربــارشــــان

و oز پی ب ل عم همــه جــان مید هنــد
oبــود حــکــایــتــگــر افــکــارشـــــان

oآب تــکــان خــورد و نــهــنــگــی دمــان
oدیــدم ا گر مکــث کنم روی ســـنــگ

oبر ســـر من تــاخــت گشــــادهدهــان
مoــیروم الســــاعــه بــه کــام نــهــنــگ

oجــــای فــــرارم نــــه و آرام نــــه
oجــام چو جــان نیــک نگــه داشـــ تم

oدســـت ز جان شـــســـتم و از جام نه
oشــــاخــۀ مــرجــان را بــگــذاشــــتــم

پ oیش کــه بر من رســــد آن جــا نور
oموجی از آن قســـمــت بــاال رســـیــد

oکــرد خــدایــم بــه عــطــوفــت نــظــر
oبــاز مــرا جــانــب بــاال کشـــــیــد

مoـــوج دگـــر کـــرد ز دریـــا مـــدد
oبــحــر مــرا مــرده چــو انــکــار کــرد

oرســـتم از آن کشـــمکش جزر و مــد
oاز ســــر خــود رفــع چــو مــردار کــرد

oشـــکر کــه دولــت دهن مرگ بســــت
do
شــــاه بر او رفعــت شــــاهــانــه رانــد

oجان من و جام م لک هر دو رســــت
oدختر خود را بــه بر خویش خوانــد

گoــفــت کــه آن جــام پــر از مــیکــنــد
oمــرد جــوان جــام ز دخــتــر گــرفــت

بـoـا کـف خـود پـیشــــکـش وی کـنــد
oعـمـر بــهســــرآمــده از ســــر گـرفــت

لـoـیــک قضــــا کــار دگــرگــونــه کــرد
بـoـاده نبود آنچــه جوان ســـر کشـــیــد

oجــام بشـــــاشـــــت را وارونــه کــرد
oشـــربـت مرگ از کف دختر چشـــیـد

oشــــاه چو زین منظره خشـــنود بود
oبــار دگــر جــام بــه دریــا فــکــنــد

oامـــر مـــلـــوکـــانـــه مـــکـــرر نـــمـــود
oدیــده بــر آن مــرد تــوانــا فــکــنــد

o

o

ادبیات معاصر ایران (شعر)
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گـــفـــت اگـــر بـــاز جـــنـــون آوری
oجــام دگــر هــدیــۀ جــانــت کــنــم

جــــام ز گــــرداب بــــرون آوری
oدخــتــر خــود نــیــز از آنــت کــنــم

oمــرد وفــاپــیشـــــه کــه از دیــرگــاه
لoیک به کس جرئت گفتن نداشــــت

oداشــــت بـه دل آرزوی دخـت شــــاه
oچــاره بــهجـز رازنـهـفـتـن نــداشــــت

oچون ز شـــه این وعدۀ دلکش شـــنید
د oختر شــــه دیــد چو جــانبــازیاش

oجامه ز تن کند و ســـوی شـــط دوید
oســــوی گران مرگ ســــ ب کبــازیاش

oکرد یقین کـاین همـه از بهر اوســــت
oگفــت بــه شــــه کــای پــدر م هربــان

oجــان جوان در خطر از مهر اوســــت
oرحــم بــکــن بــر پــدر ایــن جــوان

oدســت و دلش کوفته و خســته اســت
oجـــام درآوردن از ایـــن آبـــگـــیـــر

تoــازه ز گرداب بال جســــتــه اســــت
oطـعـمــهگـرفـتـن بـود از کــام شــــیـر

oترســـمش از بس شــــده زار و زبون
oشــــاه نــفــرمــود بــه دخــتــر جــواب

oخــوب از ایــن آب نــیــایــد بــرون
oبود جوان آبنشــــ ین چون حبــاب

oبر لــب ســـلطــان نگــذشـــتــه جواب
oعشــــق کنــد جــام صــــ بوری ت هی

oاز ســـــر دلـــداده گـــذر کـــرد آب
oآه ِمـــن الـــعشــــــق و حـــاالتـــه

o

o

بوالعال
قصــه شــنیدم که بوالعال به همه عمر

لــحــم نــخــورد و ذوات لــحــم نــیــازرد

o

o

در مــرض مــوت بــا اجــازۀ دســــتــور

خــادم او جوجــههــا بــه محضـــر او برد
اشــــک ّ
تحســـر ز هر دو د یده بیفشـــرد
َ
تا نتواند ک َســـت به خون کشـــد و خورد
o

o

خوا جه چو آن طیر کشـــته د ید برابر

o

o

گفت چرا ماکیان شــدی نشــدی شـیر
o

o

مرگ برای ضــعیف امر طبیعی اســت

هر قوی اول ضــعیف گشــت و ســپس مرد

o

o

جناب خر
روزی به رهی مرﺍ گــــذر بود

خوﺍبیدﻩ بــه ره جنــاب خر بود

o

o

از خـر تـو نـگـو کــه چـون گـهـر بـود

چون صــــا حب دانش و هنر بود

o

o
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فرمود که وضـــع باشــــد عالی

o

o

گــفــتــم کــه بــیــا خــری رهــا کــن

آدم شـــو و بعد از این صـــفا کن

o

o

گــفــتــا کــه بــرو مــرا رهــا کــن

زخــم تــن خــویــش را دوا کــن

o

o

خر صــــا حب ع قل و هوش باشــــد

دور از عــمــل وحــوش بــاشــــد

o

o

نــه ظــلــم بــه دیــگــری نــمــودیــم

نــه اهــل ریــا و مــکــر بــودیــم

o

o

راضــــی چو بــه رزق خو یش بود یم

از ســـفرۀ کس نــه نــان ربود یم

o

o

دیــدی تــو خــری کشــــد خــری را؟

یــا آنــکــه بـرد ز تــن ســــری را؟

o

o

دیــدی تو خری کــه کم فروشــــد؟

یــا ب هر فریــب خ لق کوشــــد؟
o

o

یا بر خر دیگری ســـوار اســـت؟

دیدی تو خری که رشــوهخوار اســت؟
o

o

دیــدی تو خری شـــکســـتــه پیمــان؟

یــا آنــکــه ز دیــگــری بــرد نــان؟

o

o

خــر دور ز قــیــل و قــال بــاشـــــد

نــارو زدنــش مــحــال بــاشـــــد
o

o

غیر از خر یت ز خر محال اســـت

خر معــدن م عرفــت کمــال اســــت
o

o

تــزویــر و ریــا و مــکــر و حــیــلــه

منســـوخ شـــدهســـت در طویله

o

o

دیــدم ســـخنش همــه متین اســــت

فرمــایش او همــه یقین اســــت
o

o

هر چنــد بــه دیــد مــا خری تو

گــفــتــم کــه ز آدمــی ســـــری تــو
o

o

بـــنشــــســـــتـــم و آرزو نـــمـــودم

بــر خــالــق خــویــش رو نــمــودم

o

o

ای کـــاش کـــه قـــانـــون خـــریـــت

جــاری بشـــــود بــه آدمــیــت

o

o

وعده
هر و عده که داد ند به ما باد هوا بود

هر نک ته که گفت ند غلط بود و ر یا بود

o

o

چوپانی این گ له به گرگان بســـپردند

این شیوه و این قاعدهها رسم کجا بود؟

o

o

رندان به چپاول سر این سفره نشستند

این ها همه از غفلت و بی حالی ما بودو

o

o

خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند

هر چیز در این خـانـۀ بیبرگ و نوا بود
o

o

گ ف تنــد چ ن ی ن یم و چنــا ن یم در یغــا

اینهــا همــه الالیی خوابــانــدن مــا بود

o

o

ای کــاش در دیزی مــا بــاز نمیمــانــد

یا کاش که در گربه کمی شرم و حیا بود

o

o

ادبیات معاصر ایران (شعر)

22

مادر
داد معشـــو قه به عاشـــق پی غام
o

کــه کنــد مــادر تو بــا من جنــگ
o

چ هره پر چ ین و جب ین پرآژنــگ

هــر کــجــا بـیـنــدم از دور کـنــد
o

o

بــا نــگــاه غضـــــبآلــود زنــد

بــر دل نــازک مــن ت ـی ـر خــدنــگ
o

o

مادر ســـنگدلت تا زندهســـت

شــهد در کام من و توســت شــرنگ

o

o

نشــــوم یکــدل و ی کرنــگ تو را

تــا نســــازی دل او از خون رنــگ

o

o

گر تو خواهی به وصـــالم برســـی
َروی و ســــ ین ـۀ ت ن گش بــدری

باید این ســـاعت بیخوف و درنگ

o

o

دل برون آری از آن ســـینـۀ تنـگ

o

o

گرم و خونین بــه منش بــاز آری

تــا بــرد ز آیــنــۀ قــلــبــم زنــگ

o

o

عــاشــــق ب ـیخــرد نــاهــنــجــار

نه ،بل آن فاسق بیعصمت و ننگ
o

o

خ یره از بــاده و د یوانــه ز بنــگ

حــرمــت مــادری از ی ـاد بــب ـرد
o

o

ر فت و مادر را افک ند به خاک

ســـی نه بدر ید و دل آورد به چنگ
ََ
دل مــادر بــه کفش چون نــارنــگ

o

o

قصـــد ســـرمنزل معشـــوق نمود
o

o

ازقضــــا خورد دم در بــه ز م ین

و ا ندکی ســـوده شــــد او را آرنگ

o

o

و آن دل گرم که جان داشت هنوز

اوفــتــاد از کــف آن ب ـیفــرهــنــگ

o

o

از زمین باز چو برخاســـت نمود

پــی بــرداشـــــتــن آن آهــنــگ

o

o

د ید کز آن دل آغشـــته به خون

آی ـد آهســــتــه برون ا ین آ هنــگ

o

o

آه دست پسرم یافت خراش

آه پای پسرم خورد به سنگ

o

o
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محمدتقی بهار (ملکالشعرا)
متولد مشهد ( .)۱۹۵۱-۱۸۸۶در هفتسالگی از طریق پدرش با شاهنامه
آشنا شد و اولین شعر خود را در وزن شاهنامه سرود .در شانزدهسالگی به جمع
مشروطهخواهان پیوست و نخستین اشعار سیاسی و اجتماعی خود را منتشر
کرد .سپس به حزب دموکرات پیوست و روزنامۀ «نوبهار» را با سردبیری خود
نشر داد .بهدلیل مخالفت با حضور روسیه در ایران و با فشار روسیه ،این روزنامه
تعطیل شد و بهار به زندان افتاد .در دوران قاجار و بعد از آن رضاشاه ،بارها
تبعید یا زندانی شد .چند سال بعد ،برای ادامهتحصیل به کشور سوئیس رفت و پس از برگشت ،کتاب بسیار
مهم سبکشناسی شعر فارسی را نوشت .مهمترین کتابهایش :احوال فردوسی ،تاریخ تطور شعر
فارسی ،تاریخ مختصر احزاب سیاسی ،چهارخطابه ،دستور پنج استاد ،زندگانی مانی ،سبکشناسیشعر
فارسی ،شعر در ایران ،فردوسینامه ،یادگار زریران ،دیوان اشعار .بهار تعدادی از آثار کهن فارسی را تصحیح
علمی کرده است که عبارتاند از:تاریخ بلعمی ،تاریخ سیستان ،رسالۀ نفس ،شاهنامۀ فردوسی ،مجمل
التواریخ و القصص ،جوامع الحکایات و لوامع الروایات عوفی.
مرغ سحر
مرغ سحر ناله سر کن
داغ مرا تازهتر کن
ز آه شرربار این قفس را
برشکن و زیر و زبر کن
بلبل پربستهو ز کنج قفس درآ
نغمۀ آزادی نوع بشر سرا
وز نفسی عرصۀ این خاک توده را پرشرر کن
ظلم ظالم ،جور صیاد
آشیانم داده بر باد
ای خداو ای فلکو ای طبیعتو
شام تاریک ما را سحر کن
نوبهار است ،گل به بار است
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ابر چشمم ژالهبار است
این قفس چون دلم تنگ و تار است
شعله فکن در قفس ،ای آه آتشینو
دست طبیعتو گل عمر مرا مچین
جانب عاشق ،نگه ای تازهگلو از این بیشتر کن
مرغ بیدلو شرح هجران مختصر ،مختصر ،مختصر کن
عمر حقیقت به سر شد
عهد و وفا پیسپر شد
نالۀ عاشق ،ناز معشوق
هر دو دروغ و بیاثر شد
راستی و مهر و محبت فسانه شد
قول و شرافت همگی از میانه شد
از پی دزدی وطن و دین بهانه شد
دیده تر شد
ظلم مالک ،جور ارباب
زارع از غم گشته بیتاب
ساغر اغنیا پر میناب
جام ما پر ز خون جگر شد
ای دل تنگو ناله سر کن
از قویدستان حذر کن
از مساوات صرفنظر کن
ساقی گلچهرهو بده آب آتشین
پردۀ دلکش بزن ،ای یار دلنشینو
ناله برآر از قفس ،ای بلبل حزینو
کز غم تو ،سینۀ من پرشرر شد
1
کز غم تو سینۀ من پرشرر ،پرشرر ،پرشرر شد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مرتضی نیداود بر اساس این شعر ،تصنیفی ساخت که اولبار با آواز تاج اصفهانی منتشر شد .بعدها خوانندگان متعددی
آن را بازخوانی کردند.
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هیچ
شـــمعیم و دلی مشـــعلــهافروز و دگر هیچ

شب تا به سحر گریۀ جانسوز و دگر هیچ

o

o

افســــانــه بــود مــعــنـی دیــدار ،کــه دادنــد

در پرده یکی وعــدۀ مرموز و دگر هیچ

o

o

خواهی که شــوی باخبر از کشــف و کرامات

مردانگی و عشـــق بیــاموز و دگر هیچ

o

o

زین قوم چه خواهی؟ که بهین پیشــهورانش

گهوارهتراشانــد و کفندوز و دگر هیچ

o

o

زین مدرســه هرگز مطلب علم که اینجاســت

لوحی ســـ یه و چ ند بدآموز و دگر هیچ
o

o

خواهــد بــدل عمر ،بهــار از همــه گ یتی
o

دیــدار رخ یــار دلافــروز و دگــر ه ـیــچ
o

دل رمیده
یــا کــه بــه راه آرم ایــن صــــیــد دل رم ـیــده را
o

یا به رهت ســـپارم این جان بهلبرســـیده را
o

یــا ز لبــت کنم طلــب قیمــت خون خویشـــتن
o

یا به تو واگذارم این جســـم بهخونتپ یده را
o

یا به دو د یده مینهم پای تو نور د یده را

یــا کــه غــبــار پــات را نــور دودیــده م ـیکــنــم
o

o

یــا بــه مکیــدن لبی جــان بــه بهــا طلــب مکن

یــا بســـتــان و بــاز ده لعــل لــب مکیــده را

o

o

کودک اشـــک من شـــود خاکنشـــین ز ناز تو

خاکنشـــین چرا کنی کودک نازد یده را؟
خواجهو به هیچکس مده ٔ
بنده زرخر یده را

o

o

چهره بــه زر کشـــیــدهام ،بهر تو زر خریــدهام
o

o

گر ز نظر ن هان شـــوم چون تو به ره گذر کنی

کی ز نظر نهان کنم ،اشـــک بهرهچکیده را؟

o

o

بانوی مصـــر اگر ک ند صـــورت عشـــق را ن هان

یوســـف خســـته چون کند پیرهن در یده را

o

o

گر دو جهان هوس بود ،بیتو چه دسـترس بود؟

بــاغ ارم قــفــس بــود ،طــایــر پــرب ـریــده را
o

o

جز دل و جـان چـه آورم بر ســـر ره؟ چو بنگرم
o

ترک کمینگشــاده و شــوخ کمانکش ـیده را
o

بوالعجبی شـــنیــدهام ،چ یز نــدیــده دیــدهام

اینکـه فروغ دیـدهام ،دیـده کنـد نـدیـده را

o

o

خیز ،بهــار خونجگرو جــانــب بوســـتــان گــذر

تــا ز هزار بشـــنوی قصــــۀ نــاشـــنیــده را

o

o

ادبیات معاصر ایران (شعر)

26

دماوند
ای دیــو ســـــپــیــد پــایدربــنــد

ای گ نبــد گ ی تیو ای دمــاونــد

o

o

از ســـ یم بــه ســـر ی کی کلــه خود

ز آ هن بــه می ـان ی کی کمربنــد
o

o

ب ن ه فتــه بــه ا بر ،چ هر د ل بنــد

تــا چشــــم بشــــر نـبـیـنــدت روی
o

o

تـــا وارهـــی از دم ســـــتـــوران

وی ـن مــردم نــحــس دی ـومــانــنــد

o

o

بــا شـــ یر ســـپهر بســـتــه پ یمــان

بــا اخـتـر ســــعــد کـرده پـیـونــد
o

o

چون گشــــت زمین ز جور گردون

ســـرد و ســـیـه و خموش و آونــد

o

o

بنوا خت ز خشـــم بر ف لک مشــــت

آن مشــــت تویی ،تو ای د ماو ند

o

o

تــو مشـــــت درشـــــت روزگــاری

از گــردش قــرنهــا پــسافــکــنــد

o

o

ای مشـــت زمینو بر آســـمان شـــو

بــر ری بــنــواز ضــــربــتـی چــنــد

o

o

نـی نـی ،تـو نــه مشــــت روزگــاری
ٔ
ــــرده زمــیــنـــی
تــو قــلــب فسـ

ای کوهو نیام ز گفتـه خرســـنـد

o

o

از درد ورم نــمــوده یــک چــنــد

o

o

شـــــو مــنــفــجــر ای دل زمــانــهو

و آن آتش خود نهفتــه مپســـنــد

o

o

خامش منش ـین ،ســخن همیگوی

افســرده مباش ،خوش همیخند

o

o

ای مــادر ســــرســــپ ـی ـدو بشــــنــو

ایـن پـنــد ســــی ـاهبـخــت فـرزنــد

o

o

بـــگـــرای چـــو اژدهـــای گـــرزه

بخروش چو شـــرزه شـــیر ارغنــد

o

o

تــرکــیــبــی ســـــاز بــیمــمــاثــل

مـعـجـونـی ســــاز بـیهـمــانـنــد
و ز شــــعــلـ ٔـه ک ـیــفــر خــداونــد
o

o

از آتـــش آه خـــلـــق مـــظـــلـــوم
o

o

ابــری بــفــرســـــت بــر ســـــر ری

بــارانــش ز هــول و ب ـی ـم و آفــنــد

o

o

بشـــــکــن در دوزخ و بــرون ریــز

بــادافــره کــفــر کــافــری چــنــد

o

o

ز آنگــونــه کــه بــر مــدی ـن ـۀ عــاد

صــــرصــــر شــــرر عــدم پرا کنــد
o

o

ب ف کن ز پی ا ین اســــاس تزو یر
o

بگســــل ز هم این نژاد و پیونــد
o

بر کن ز بن ا ین بنــا ،کــه بــای ـد

از ریشــــه بــنــای ظــلــم بــرکــنــد

o

o

ز ین بی خردان ســـ فلــه بســـتــان

داد دل مـــردم خـــردمـــنـــد

o

o
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عالمتاج قائممقامی (ژاله)
متولد فراهان (  . )۱۹۴۶-۱۸۹۰از پنج سالگی فارسی و عربی
آموخت .در جوانی در خدمت ارتش بود.او شاعر دورۀ مشروطه بود
و اشعار زنانه و سنت شکن انه سروده بود؛ اما از همه ،حتی از
فرزندش  ،پنهان کرده بود.

کوی عشق
امــا رهی نی ـافتم آخر بــه کوی عشـــق

گم شـــد جوانی ام همه در آرزوی عشـــق

o

o

شد بهره ور ز عشق ،ولی ز آرزوی عشق

از حجــب و از غرور دل خردهســـنج من
o

o

گفتم به کوی خویش چو از کوی شـــو روم

در کــام عشـــق خــانــه برافکن فرو روم

o

o

مشــتاق وصــل و طالب روی نکوســت مرد

مســـکین م نا که در پی خوی نکو روم

o

o

آدم و حوا
باکی از طوفان ندارم ،ســاحل از من دور نیســت

تا نگویی گور تو ست این سهمگین دریای من

o

o

زیر دســتم گو مبین ای مردو کاندر وقت خویش

از فلــک بر تر شــــود ا ین ب ی نوا بــاالی من

o

o

کهنه شـــد افســـانهات ای آدمو آخر گوش کن

داســـتــانی تــازه می خوانــد تو را حوای من

o

o

گر بخوانم قصـــه ،گویی دعوی پیغمبریســـت

ز آ نچــه در آ ی ینــه ب ینــد دی ـدۀ ب ینــای من

o

o

زن
ای ذخـــیـــره کـــامـــرانـــیهـــای مـــرد

چــنــد بــای ـد بــردهآســــا زیســــتــن؟

o

o

تــنفــروشــــی بــاشــــد ای ـن ی ـا ازدواج؟

جانســـپاری باشـــد این یا زیســـتن؟

o

o
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شوهر
مر زنــان را از هزاران مرد نــا م حرم تر اســــت

مردسیما ناجوانمردی که ما را شوهر است
o

o

آن که زن را بیرضـــای او به زور و زر خرید

هست نامحرم بهمعنی ،ور بهصورت شوهر است

o

o

میرزاده عشقی (سیدمحمد کردستانی)
متولد همدان ( .)۱۹۲۵-۱۸۹۵شاعر آزادیخواه ،روزنامهنگار و
ّ
مشروطیت .به زبان فرانسوی مسلط بود .در
نمایشنامهنویس دورۀ
جنگ جهانی اول طرفدار عثمانی بود و مدتی را در استامبول گذراند.
چندین نمایشنامۀ مهم نوشت و به اجرا درآورد .در ۳۱سالگی در تهران
ترور شد .از پیشگامان شعر نو و مدافع حقوق زنان بود .اشعارش آتشین
و نیشدار و بسیار ساده و عامهپسند است.

وصلۀ ناجور

خلقــت من در جهــان ی ـک وصـــل ـۀ نــاجور بود
o

خلق از من در عذاب و من خود از اخالق خویش

من که خود را ضی به این خلقت نبودم زور بود؟
o

از عذاب خلق و من یا رب چهات منظور بود؟

o

o

حاصـــلی ای دهر از من غی ِر شـــر و شـــور نیســـت

خلقت من ســـیر شـــر و شـــور بود؟
مقصـــدت از
ِ

o

ذات من معلوم بودت ،نیســــت مرغوب از چــهام

o

آفری ـدســـتی ،زبــانم الل چشـــمــت کور بود؟

o

o

ای چه خوش گر چ شم میپو شیدی از تکوین من

فرض میکردی که ناقص خل قت یک مور بود

o

o

ای طبی عت گر نبودم من جهانت ع یب داشـــت؟

ای فلــک گر من نمیزادی اجــاقــت کور بود؟

o

o

قصــــد تو از خلق عشـــقی من یقین دارم فقط

دی ـدن هــر روز ی ـک گــون رنــج جــوراجــور بــود

o

o

ت یر و بهرام و خور و ک یوان و مــه بی نور بود؟

گــر نــبــودی تــابــش اســــتــارۀ مــن در ســــپــهــر
o

o

راســــت گویم ،نیســــت جز این ع لت تکوین من

قــالــب ـی الزم بــرای ســــاحــت ی ـک گــور بــود

o

o

آفــریــدن مــردمــی را بــهــر گــور انــدر عــذاب

گر خدایی هســـتو ز انصـــاف خدایی دور بود

o

o
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مقصــــد تو ز آ فر ی نش م ب ل غی قــاذور بود؟

o

o

گــر مــن انــدر جــای تــو بــودم ام ـی ـر کــائــنــات

هـر کســــی از بـهـر کــار بـهـتـری م ـأمـور بـود

o

o

آن کــه نتوانــد بــه ن ی کی پــاس هر مخلوق داد

از چــه کرد ا ین آفر ی نش را ،مگر مجبور بود؟

o

o

حسین پژمان بختیاری
متولد تهران ( .)۱۹۷۷-۱۹۰۳محقق ،مترجم و شاعر دورۀ
ّ
مشروطیت .آثار علمی متعددی دارد .ابتدا فردی نظامی بود و در ادامۀ
زندگی به شعر و ادبیات روی آورد .عالوه بر ادبیات فارسی ،ادبیات
فرانسه را بهخوبی میشناخت .تصحیح او از دیوان حافظ مشهور است.
کنج دل
در کنج دلم عشـــق کســـی خــانــه نــدارد
o

کس جــای در این خــان ـۀ ویرانــه نــدارد
o

دل را بــه کــف هــر کــه دهــم بــاز پــس آرد
o

کــس تــاب نــگــهــداری دیــوانــه نــدارد
o

در بزم جهان جز دل ح سرتکش ما نی ست
o

آن شـــمع که میســـوزد و پروا نه ندارد
o

دل خانۀ عشـــق اســـت خدا را به که گویم
o

کآرایشـــی از عشـــق کس این خانه ندارد
o

گ ف تم مــه منو از چــه تو در دام ن ی ف تی
o

گفتــا چــه کنم دام شـــمــا دانــه نــدارد
o

د یوانــه ســــر صــــ حبــت فرزانــه نــدارد

در انـجـمـن عـقــلفـروشــــان نـنـهـم پــای
o

o

تــا چــنــد کــنـی قصــــۀ اســــکــنــدر و دارا

دهروزۀ عمر ا ین همــه افســــانــه نــدارد

o

o

از شـــاه و گدا هر که در این میکده ره یافت
o

جز خون دل خو یش بــه پ یمــانــه نــدارد
o

ادبیات معاصر ایران (شعر)
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پریشان
بــاز آمــدم کــه بــاز پریشــــان کنی مرا

بــار دگر ز کرده پشــــ یمــان ک نی مرا

o

o

بــاز آمــدم کــه در ره آبــادی رقــیــب

ای ســـیل ،فتنه خیزی و ویران کنی مرا

o

o

با ســرکشــی ز پیش تو رفتم ولی بهعجز

بــاز آمــدم کــه ســـربــهگریبــان کنی مرا

o

o

رفتم که بر تو خندم و غافل که بیدریغ

بر روی غیر خنــدی و گریــان کنی مرا

o

o

اکنون بــه درگــه تو ســـرافکنــده آمــدم

تا آنچه خواهش دل تو ست آن کنی مرا

o

o

محمدحسین بهجت تبریزی (شهریار)
متولد تبریز ( . )۱۹۸۹-۱۹۰۵در رشتۀ پزشکی درس خواند؛ ولی آن را
رها کرد و به کار اداری مشغول شد .پس از شهرت در شعر و شاعری،
به تدریس ادبیات در دانشگاه تبریز پرداخت .به دو زبان فارسی و ترکی،
اشعار ماندگاری سرود .مشهورترین اثر ترکی وی منظومۀ «حیدربابا»
است که شعری عاشقانه و سوزناک است .در ادبیات معاصر ایران،
شهریار از اهمیت بسزایی برخوردار است .روز  ۲۶اسفند در تاریخ ایران
به نام روز شهریار نامگذاری شده است.
حاال چرا
آمــدی جــانــم بــه قــربــانــت ول ـی حــاال چــرا
o

بیوفــا حــاال کــه من ا فتــادهام از پــا چرا
o

نوشدارو یی و بعــد از مرگ ســــ هراب آمــدی
o

ســـنگدل این زودتر میخواســـتی حاال چرا
o

من کــه ی ـک امروز مهمــان توام فردا چرا

عمر مــا را مهلــت امروز و فردای تو نیســــت
o

o

نــازنــیــنــا مــا بــه نــاز تــو جــوانــی دادهایــم

دیگر اکنون بــا جوانــان نــاز کن بــا مــا چرا

o

o

وه کــه بــا ای ـن عــمــرهــای کــوتــه ب ـیاعــتــبــار

اینهمه غافلشــدن از چون منی شـیدا چرا

o

o

شـــور فرهادم به پرســـش ســـر به زیر افکنده بود

ای لـب شـــیرین ،جواب تلخ ســـربـاال چرا

o

o
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ا ینقــدر بــا بخــت خوابآلود من الال چرا

o

o

آســـمان چون جمع مشـــتاقان پریشـــان میکند

در شـــگفتم من نمی پاشـــد ز هم دن یا چرا

o

o

در خـزان هـجــر گــل ای بـلــبــل طـبــع حـزیـن

خــامشـــی شـــرط وفــاداری بود غوغــا چرا

o

o

شـــ هری ـارا بی حبی ـب خود نمی کردی ســـ فر

ا ین ســـفر راه قی ـامــت میروی تنهــا چرا

o

o

شرمندۀ جوانی
شـــرمنـدۀ جوانی از این زنـدگـانیام

از زنــدگــان ـیام گــلــه دارد جــوان ـیام
o

o

دارم هوای صــــ حبــت ی ـاران ر فتــه را

یاری کن ای اجل که به یاران رسانیام

o

o

پروای پنج روز جهان کی کنم که عشــق

داده نــویــد زنــدگــی جــاودانــیام

o

o

چون یوســـفم به چاه ب یابان غم اســـیر

وز دور مــژدۀ جــرس کــاروانــیام

o

o

گوش زمین به نالۀ من نیســـت آشـــنا

من طـایر شـــکســـتـهپر آســـمـانیام

o

o

گیرم که آب و دا نه دریغم نداشـــت ند

چون میکننــد بــا غم بیهمزبــانیام

o

o

ای الل ـۀ بهــار جوانی کــه شــــد خزان

از داغ مــاتــم تــو بــهــار جــوانــیام

o

o

گفتی که آتشــم بنشــانی ولی چه ســود

برخاســتی که بر ســر آتش نشــانیام
o

o

من نیز چون تو همدم ســـوز نهانیام

شمعم گری ست زار به بالین که شهریار

o

o

گل پشت و رو ندارد
با رنگ و بو یت ای گل گل رنگ و بو ندارد

بــا ل علــت آب ح یوان آ بی بــه جو نــدارد

o

o

از عشق من به هر سو در شهر گفتوگوییست

من عاشـــق تو هســـتم این گ فتوگو ندارد

o

o

دارد مــتــاع عــفــت از چــار ســــو خــری ـدار

بــازار خودفروشـــی ا ین چــار ســـو نــدارد

o

o

جز وصـــف پیش رویت در پشـــت ســـر نگویم

رو کن به هر که خواهی گل پشت و رو ندارد
o

o

عی ـب اســــت از جوانی کــا ین آرزو نــدارد

گر آرزوی وصـــلش پ یرم کنــد مکن عی ـب
o

o

خورشـــ ید روی من چون رخســــاره برفروزد

رخ بــرفــروخــتــن را خــورشــــی ـد رو نــدارد

o

o

ســــوزن ز ت یر مژگــان وز تــار زلف نخ کن

هــرچــنــد رخــنــۀ دل تــاب رفــو نــدارد

o

o

او صـــبر خوا هد از من بختی که من ندارم

من وصــل خواهم از وی قصــدی که او ندارد

o

o

با شـــهریار بیدل ســـاقی به ســـرگرانیســـت

چشـــمش مگر حری فان میدر ســـبو ندارد

o

o
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تو بمان و دگران
رفتم از کوی تو لیکن ع قب ســـر نگران

از تو بگذشـــتم و بگذاشـــتمت با دگران

o

o

تو بمــان و دگران وای بــه حــال دگران

ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی
o

o

رفته چون مه به محاقم که نشانم ندهند

هرچــه آفــاق بجوینــد کران تــا بــه کران

o

o

میروم تا که به صـــاحبنظری بازرســـم

مــحــرم مــا نــبــود دی ـدۀ کــوتــهنــظــران

o

o

دل چون آی نۀ ا هل صـــ فا میشـــکنند

که ز خود بیخبرند این ز خدا بیخبران

o

o

دل من دار که در زلف شکن در شکنت

یادگاری ست ز سرحلقۀ شوریده سران

o

o

گل این باغ بهجز حســرت و داغم نفزود

اللهرو یا تو ببخشـــای به خونینجگران

o

o

ره بی ـدادگران بخــت من آموخــت تو را

ورنــه دانــم تــو کــجــا و ره ب ـی ـدادگــران
o

o

کــاین بود عــاقبــت کــار جهــان گــذران

سهل با شد همه بگذا شتن و بگذ شتن
o

o

شــــهــری ـارا غــم آوارگ ـی و درب ـهدری

شــورها در دلم انگیخته چون نوســفران

o

o

یاد جوانی
بلبــل شـــوقم هوای نغمــه خوانی می کنــد

پ یرم و گــا هی د لم ی ـاد جوا نی می کنــد
o

o

همتم تا میرود ســـاز غزل گیرد به دســـت

طــا ق تم ا ظهــار ع جز و نــا توا نی می کنــد
o

o

با خزان هم آشـــتی و گلفشــــانی میک ند

بلبلی در ســـی نه می نالد هنوزم کاین چمن
o

o

ما به داغ عشـــقبازی ها نشـــســـتیم و هنوز

چشــم پروین همچنان چشــمکپرانی میکند

o

o

نای ما خامش ولی این زهرۀ شـــیطان هنوز

بـا همـان شـــور و نوا دارد شـــبـانی میکنـد
o

o

گر زمین دود هوا گردد همــانــا ،آســـمــان

بـا همین نخوت کـه دارد آســـمـانی میکنـد

o

o

سـالها شـد رفته دمسـازم ز دسـت اما هنوز

در درونم زنــده اســــت و زنــدگــانی میکنــد

o

o

بــا همــه نســـی ـان تو گویی کز پی آزار من

خــاطرم بــا خــاطرات خود تبــانی می کنــد
o

o

بی ثمر هر ســــالــه در ف کر بهــارانم ولی

چون ب هاران میرســــد با من خزانی میک ند

o

o

طفـل بودم دزدکی پیر و علیلم ســــاختنـد

آنچــه گردون میکنــد بــا مــا نهــانی میکنــد

o

o

میرســــد قرنی به پا یان و ســـپهر بای گان

دفــتــر دوران مــا هــم بــای ـگــان ـی م ـیکــنــد

o

o

شـــهر یارا گو دل از ما مهر با نان نشـــکن ید

ورنـه قـاضـــی در قضــــا نـامهربـانی میکنـد

o

o
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عقدۀ اشک
تا کنی ع قدۀ اشــــک از دل من باز امشــــب

باز کن نغمۀ جانســـوزی از آن ســـاز امشـــب
o

o

ســـاز در دســـت تو ســـوز دل من میگو ید

من هم از دســت تو دارم گله چون ســاز امشــب
o

o

مرغ دل در ق فس ســــ ین ـۀ من مینــالــد
o

بــلــبــل ســــاز تــو را دیــده هــمآواز امشــــب
o

ب یم آن اســــت کــه از پرده فتــد راز امشــــب

ز یر هر پردۀ ســــاز تو هزاران راز اســــت
o

o

گرد شمع رخت ای شوخ ،من سوختهجان

پــر چــو پــروانــه کــنــم بــاز بــه پــرواز امشــــب
o

o

می ک نم دا من مقصــــود پر از نــاز امشــــب

گلبن نــازی و در پــای تو بــا دســــت نی ـاز
o

o

کرد شـــوق چمن وصــــل تو ای مــای ـۀ نــاز

بــلــبــل طــبــع مــرا قــافــیــهپــرداز امشـــــب

o

o

شـــهری ـار آمــده بــا کوکب ـۀ گوهر اشــــک

بــه گــدایــی تــو ای شــــاهــد طــنــاز امشــــب

o

o

پروین اعتصامی
متولد تهران ( .)۱۹۴۴-۱۹۰۹مشهورترین شاعر زن ایرانی .انگلیسی و
عربی را نزد پدر فاضل خود آموخت و نزد استادان بزرگی چون دهخدا و
بهار تربیت یافت .از جوانی استعداد شعری فوقالعادهای داشت و در
قالب های گوناگونی شعر سرود .اشعارش مضمون اخالقی و اجتماعی
دارد و با عناصر طبیعت و زنانگی پیوند یافته است .مهمترین ویژگی شعر
پروین ،جانبخشی به پدیدههای طبیعی است۲۵ .اسفند در ایران روز
پروین اعتصامی نامگذاری شده است.

مست و محتسب
محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت
مست گفت :ای دوست این پیراهن است افسار نیست
گفت :مســـتی ز آن ســـبب افتان و خیزان میروی
گفــت :جرم راهر ف تن نیســــت ،ره ه موار نیســــت

ادبیات معاصر ایران (شعر)
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گــفــت :مــیبــایــد تــو را تــا خــانــۀ قــاضــــی بــرم
گفت :رو صـــبح آی ،قاضـــی نیمهشـــب بیدار نیســـت
گفت :نزدیک اســـت والی را ســـرای ،آنجا شـــویم
گــفــت :والــی از کــجــا در خــانــۀ خــمــار نــیســــت
گفــت :تــا داروغــه را گوییم ،در مســـجــد بخواب
گــفــت :مســــجــد خــوابــگــاه مــردم بــدکــار نــیســــت
گــفــت :دیــنــاری بــده پــنــهــان و خــود را وارهــان
گــفــت :کــار شــــرع کــار درهــم و دیــنــار نــیســــت
گــفــت :از بــهــر غــرامــت ،جــامــهات بــیــرون کــنــم
گفت :پوســـیدهســـت ،جز نقشـــی ز پود و تار نیســـت
گفــت :آگــه نیســــ تی کز ســــر درا فتــادت کاله
گفــت :در ســـر عقــل بــایــد ،بیکالهی عــار نیســــت
گفت :میب سیار خوردی ،ز آن چنین بیخود شدی
گفــت :ای بیهوده گو ،حرف کم و بســـیــار نیســــت
گفــت :بــایــد حــد زنــد هشــــیــار مردم مســــت را
گفت :هشـــیاری بیار ،اینجا کســـی هشـــیار نیســـت
آرزوها
ای خوش از تن کوچکردن ،خانه در جان داشتن
همچو عیســـی بیپر و بی بال بر گردون شـــدن
کشـــتی صـــبر اندرین در یا درافکندن چو نوح
در هــجــوم تــرکــتــازان و کــمــانــداران عشــــق
روشــــن ـی دادن دل تــاری ـک را بــا نــور عــلــم
همچو پــاکــان ،گنج در کنج قنــاعــت ی ـافتن

روی مان ند پری از خلق پن هان داشـــتن
همچو ابراهیم در آتش گلســـتان داشـــتن
دیده و دل فارغ از آشــوب طوفان داشــتن
ســـینــهای آمــاده بهر تیربــاران داشـــتن
در دل شب ،پرتو خورشید رخشان داشتن
مور قانع بودن و ملک ســـلیمان داشـــتن

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

گرهگشای
پ ـیــرمــردی ،مــفــلــس و بــرگشــــتــهبــخــت

روزگــاری داشـــــت نــاهــمــوار و ســـــخــت

o

o

هــم پســـــر ،هــم دخــتــرش بــیــمــار بــود

هـــم بـــالی فـــقـــر و هـــم تـــیـــمـــار بـــود

o

o

35

ا ین ،دوا می خواســــ تی ،آن یــک پزشــــک

فصل اول :شاعران شعر کالسیک

ایــن ،غــذایــش آه بــودی ،آن ســــرشــــک

o

o

این ،عســــل میخواســــت ،آن یک شـــور با

ایــن ،لــحــافــش پــاره بــود ،آن یــک قــبــا

o

o

روزهـــا مـــیرفـــت بـــر بـــازار و کـــوی

نــان طــلــب مــیکــرد و مــیبــرد آبــروی

o

o

دســــت بر هر خود پرســــ تی میگشــــود

تــا پشـــــیــزی بــر پشـــــیــزی مــیفــزود

o

o

هـــر امـــیـــری را روان مـــیشـــــد ز پـــی

تــا مــگــر پــیــراهــنــی بــخشـــــد بــه وی

o

o

شـــــب ب ـه ســـــوی خــانــه م ـیآمــد زبــون

قــالــب از نــیــرو تــهــی ،دل پــر ز خــون

o

o

روز ســـــائــل بــود و شـــــب بــیــمــاردار

روز از مــردم ،شــــب از خــود شــــرمســــار

o

o

صـــــبــحــگــاهــی رفــت و از اهــل کــرم

کـــس نـــدادش نـــه پشـــــیـــز و نـــه درم

o

o

از دری مـــیرفـــت حـــیـــران بـــر دری

رهـــنـــورد ،امـــا نـــه پـــایـــی ،نـــه ســـــری

o

o

نــاشـــــمــرده ،بــرزن و کــویــی نــمــانــد

دیـــگـــرش پـــای تـــکـــاپـــویـــی نـــمـــانـــد

o

o

درهــم ـی در دســــت و در دامــن نــداشــــت

ســــاز و بـرگ خــانــه بـرگشــــتـن نــداشــــت
o

o

گنــد مش بخشــــیــد د هقــان یــک دو جــام

رفــت ســـــوی آســـــیــا هــنــگــام شـــــام
o

o

زد گـــره در دامـــن آن گـــنـــدم ،فـــقـــیـــر

شـــــد روان و گــفــت :کــای حــی قــدیــر
بــرگشـــــایــی هــر گــره کــا ّیــام بســـــت
o

o

گر تو پ یش آری ب ـهفضــــل خو یش دســــت
o

o

چـون کـنـم ،یــارب ،در ایـن فصــــل شــــتــا

مـــن عـــلـــیـــل و کـــودکـــانـــم نـــاشـــــتـــا

o

o

م ـیخــریــد ایــن گــنــدم ار یــک جــای کــس

هــم عســــل زان م ـیخــریــدم ،هــم عــدس

o

o

آن عـــدس ،در شـــــوربـــا مـــیریـــخـــتـــم

و آن عســـــل ،بـــا آب مـــیآمـــیـــخـــتـــم

o

o

درد اگــر بــاشــــد یــکــی ،دارو یــکــیســــت

جــان فــدای آن کــه درد او یــکــیســـــت

o

o

بــس گــره بــگشـــــودهای از هــر قــبــیــل

ایــن گــره را نــیــز بــگشـــــا ،ای جــلــیــل

o

o

ایــن دعــا مــیکــرد و مــیپــیــمــود راه

نــاگــه افــتــادش بــه پــیــش پــا ،نــگــاه

o

o

دیــد گــفــتــارش فســـــاد انــگــیــخــتــه

و آن گــره بــگشـــــوده ،گــنــدم ریــخــتــه

o

o

بـــانـــگ بـــر زد :کـــای خـــدای دادگـــر

چــون تــو دانــایــی ،نــمــیدانــد مــگــر

o

o

ســــــالهـــا نـــرد خـــدایـــی بـــاخـــتـــی

ایــن گــره را ز آن گــره نشـــــنــاخــتــی

o

o

این چه کار اســــت ،ای خدای شـــهر و ده

فـــرقهـــا بـــود ایـــن گـــره را ز آن گـــره

o

o

چــون نــم ـیبــیــنــد چــو تــو ب ـیــنــنــدهای

کـــایـــن گـــره را بـــرگشـــــایـــد بـــنـــدهای

o

o

تـــا کـــه بـــر دســـــت تـــو دادم کـــار را

نـــاشـــــتـــا بـــگـــذاشـــــتـــی بـــیـــمـــار را

o

o
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هــرچــه در غــربــال دیــدی ،بــیــخــتــی

هــم عســـــل ،هــم شـــــوربــا را ریــخــتــی

o

o

مــن تــو را کــی گــفــتــم ،ای یــار عــزیــز

کــایــن گــره بــگشـــــای و گــنــدم را بــریــز

o

o

ابــلــهــی کــردم کــه گــفــتــم ای خــدای

گـــر تـــوانـــی ایـــن گـــره را بـــرگشـــــای

o

o

آن گــره را چــون نــیــارســـــتــی گشـــــود

ایــن گــرهبــگشـــــودنــت ،دیــگــر چــه بــود

o

o

مـــن خـــداونـــدی نـــدیـــدم زیـــن نـــمـــط

یــک گــره بــگشـــــودی و آن هــم غــلــط

o

o

الــغــرض ،بــرگشــــت مســــک ـیــن دردنــاک

تــا مــگــر بــرچــیــنــد آن گــنــدم ز خــاک

o

o

چــون بــرای جســــتوجــو خــم کــرد ســــر

دیـــد افـــتـــاده یـــکـــی هـــمـــیـــان زر

o

o

ســـــجــده کــرد و گــفــت :کــای رب ودود
o

من چــه دانســــ تم تو را ح کمــت چــه بود
o

هر کــه را ف قری د هی ،آن دو ل تی اســــت

هــر بــالیــی کــز تــو آیــد ،رحــمــت ـی اســــت
o

o

تــو بســـــی ز انــدیشـــــه بــرتــر بــودهای

هــرچــه فــرمــان اســــت ،خــود فــرمــودها ی

o

o

ز آن بـــهتـــاریـــکـــی گـــذاری بـــنـــده را

تـــا بـــبـــیـــنـــد آن رخ تـــابـــنـــده را

o

o

ت ـیشــــه ،ز آن بــر هــر رگ و بــنــدم زنــنــد

تــا کــه بــا لــطــف تــو پــیــونــدم زنــنــد

o

o

گــر کســــی را از تــو دردی شــــد نصــــیــب

هـم ،ســــرانـجــامـش تـو گـردیــدی طـبـیــب

o

o

هــر کــه مســــک ـیــن و پــریشــــان تــو بــود

خــود نــمــیدانســــت و مــهــمــان تــو بــود

o

o

رزق ز آن مـــعـــنـــی نـــدادنـــدم خســـــان

تـــا تـــو را دانـــم پـــنـــاه بـــیکســــــان

o

o

نــاتــوانــی ز آن دهــی بــر تــنــدرســـــت

تــا بــدانــد کــآنــچــه دارد ز آن تــوســـــت

o

o

ز آن بـــه درهـــا بـــردی ایـــن درویـــش را

تــا کــه بشـــــنــاســـــد خــدای خــویــش را

o

o

انــدریــن پســــت ـی ،قضــــایــم ز آن فــکــنــد

تــا تــو را جــویــم ،تــو را خــوانــم بــلــنــد

o

o

مـــن بـــه مـــردم داشـــــتـــم روی نـــیـــاز

گــرچــه روز و شـــــب در حــق بــود بــاز

o

o

مـــن بســـــی دیـــدم خـــداونـــدان مـــال

تـــو کـــریـــمـــی ،ای خـــدای ذوالـــجـــالل

o

o

بـــر در دونـــان ،چـــو افـــتـــادم ز پـــای

هــم تــو دســــتــم را گــرفــتــی ،ای خــدای

o

o

گـــنـــدمـــم را ریـــخـــتـــی تـــا زر دهـــی

رشـــــتــهام بــردی کــه تــا گــوهــر دهــی

o

o

در تو پرو ین ،نیســــت فکر و عقــل و هوش

ورنــه دیــگ حــق نــمــیافــتــد ز جــوش

o

o
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محمدحسن معیری (رهی)
متولد تهران ( .)۱۹۶۷-۱۹۰۹شاعر ،موسیقیدان ،نقاش و ترانهسرای
برجسته و مشهور .به ترکیه ،شوروی ،ایتالیا ،افغانستان ،فرانسه و
انگلستان سفر کرده و در همایشهای علمی بسیاری شرکت کرده
است .غزلهای دلنشین او مشهور است .همچنین آثار و اشعاری
فکاهی و انتقادی دارد.

یاد ایامی
ی ـاد ای ـامی کــه در گلشـــن فغــانی داشـــتم
o

در می ـان اللــه و گــل آشــــی ـا نی داشــــتم
o

پای آن ســـرو روان اشــــک روانی داشـــتم

گرد آن شـــمع طرب میســـوختم پروانــهوار
o

o

آتشـــم بر جان ولی از شـــکوه لب خاموش بود

ع شق را از ا شک ح سرت ترجمانی دا شتم

o

o

چون سرشک از شوق بودم خاکبوس درگهی

چون غبار از شــکر ســر بر آســتانی داشــتم

o

o

در خزان با ســـرو و نســـرینم ب هاری تازه بود

در زمین با ماه و پروین آســـ مانی داشـــتم

o

o

درد بیعشـــقی ز جانم برده طا قت ورنه من

داشــــتــم آرام تــا آرام جــانــی داشــــتــم

o

o

بلبــل طبعم رهی بــاشــــد ز تنهــایی خموش

نغمــههــا بودی مرا تــا همزبــانی داشـــتم

o

o

1

حسن شورانگیز
ســاقی بده پیمانهای ز آن میکه بیخویشــم کند

بر ح سن شورانگیز تو عا شقتر از پی شم کند

o

o

زان می که در شـــب های غم بارد فروغ صـــبحدم

غافل کند از بیش و کم فارغ ز تشوی شم کند

o

o

نور ســـحرگاهی دهد فیضـــی که میخواهی دهد

با مسکنت شاهی دهد سلطان درویشم کند

o

o

ســــوزد مــرا ســــازد مــرا در آتــش انــدازد مــرا

و ز من رها ســـازد مرا بیگانه از خویشـــم کند

o

o

بســتاند ای ســرو ســهیو ســودای هســتی از رهی

یغما کند اندیشـــه را دور از بداندیشـــم کند

o

o

2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1با این غزل ،تصنیف «یاد ایام» به آهنگسازی داریوش پیرنیاکان و با صدای محمدرضا شجریان منتشر شده است.
 .2با این غزل ،تصنیف «سوز و گذار» به آهنگسازی محمدعلی کیانینژاد و با صدای علیرضا افتخاری منتشر شده است.
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نقد جوانی
اشـــکم ولی به پای عزیزان چک یدهام
o

خــارم ولی بــه ســــایــۀ گــل آرمی ـدهام
o

با یاد رنگ و بوی تو ،ای نوبهار عشـــق

همچون بنفشه سر به گریبان کشیدهام

o

o

چون خاک در هوای تو از پا ف تادهام

چون اشــک در قفای تو با ســر دویدهام

o

o

من جلوۀ شــباب ندیدم به عمر خویش

از دیگران حــدی ـث جوانی شـــنی ـدهام

o

o

از جــام عــا فی ـت مینــا بی ن خوردهام

و ز شــــاخ آرزو ،گل عیشـــی نچ یدهام
o

o

موی ســـپی ـد را ف ل کم را یگــان نــداد

این رشـــ ته را به ن قد جوانی خر یدهام

o

o

ای ســـرو پایبســـ ته ،به آزادگی م ناز

آزاده من ،کــه از همــه عــالم بری ـدهام
o

o

گر می گر یزم از ن ظر مردمــان ر هی
o

ع ی بم مکن کــه آهوی مردمنــدی ـدهام
o

مهدی حمیدی شیرازی
متولد شیراز ( .)۱۹۶۴-۱۹۱۴دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه
تهران .محقق و غزلسرا و حماسهگوی مشهور دورۀ پهلوی .عالوه بر
اشعار عاشقانه ،شعرهای سیاسی و اجتماعی سرود و لقب شاعر ملی
را از آن خود کرد .او مخالف شعر نو یا شعر نیمایی بود.

مرگ قو
شـــنی ـدم کــه چون قوی ز یبــا بم یرد

فــریـبــنــده زاد و فــریـبــا بــمـیـرد

o

o

شــــب مرگ تنهــا نشـــینــد بــه موجی

رود گوشــــهای دور و تنهـا بمیرد

o

o

در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب

کــه خود در میـان غزلهــا بمیرد

o

o

گروهی بر آنانــد کــا ین مرغ شـــی ـدا
o

کجــا عــاشـــقی کرد ،آنجــا بمیرد
o

شــــب مــرگ از ب ـی ـم آنــجــا شــــتــابــد
o

که از مرگ غافل شـــود تا بمیرد
o
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ند یدم که قویی به صـــحرا بمیرد

o

o

چـــو روزی ز آغـــوش دریـــا بـــرآمـــد

شـــبی هم در آغوش دریـا بمیرد

o

o

تــو دری ـای مــن بــودی آغــوش وا کــن

که میخواهد این قوی زیبا بمیرد

o

o

دریای خون
به مغرب ســـی نه ماالن قرص خورشـــ ید

نهان میگشـــت پشـــت کوهســـاران

o

o

فــرو مـیریـخــت گــردی زعــفــرانرنــگ

بــه روی نــیــزههــا و نــیــزهداران

o

o

ز هر سو بر سواری غلت میخورد

تن

o

o

بـــه زیـــر بـــاره مـــینـــالـــیـــد از درد

ســــــوار زخـــمدار نـــیـــممـــرده

o

o

ز سم اسب میچرخید بر خاک

بهسان گوی خونآلود ،سرها

o

سنگین اسبی

تیرخورده

o

پی ـاپی دســــتهــا دور از ســـپرهــا

ز بــرق ت ـی ـغ م ـیافــتــاد در دشــــت
o

o

میان گردهای تیره چون میغ

زبانهای سنانها برق میزد

o

o

لــب شــــمشــــیـرهــای زنــدگـیســــوز

ســـران را بوســــههــا بر فرق میزد

o

o

نهان میگشت روی روشن روز

به زیر دامن شب در سیاهی

o

o

در آن تار یکشــــب میگشــــت پن هان

فــروغ خــرگــه خــوارزمشـــــاهــی

o

o

دل خوارزمشه یک لمحه لرزید

که دید آن آفتاب بخت ،خفته
o

o

به آبســـکون شـــهی بیتخت ،خفته

ز دســـــت تـــرکـــتـــازیهـــای ایـــام
o

o

اگر یک لحظه امشب دیر جنبد

سپیدهدم جهان در خون نشیند

o

o

بــه آتــشهــای تــرک و خــون تــازی ـک

ز رود ســـنــد تــا ج ی حون نشـــ ینــد

o

o
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به خوناب شفق در دامن شام

به خون ،آلوده ایران کهن دید

o

o

در آن در یای خون در قرص خورشـــ ید

غــروب آفــتــاب خــویشــــتــن دی ـد

o

o

چون

آفتاب

عالمافروز

به پشت پردۀ شب دید پنهان

زنی

o

o

اســــ یر دســــت غوالن گشــــتــه فردا

چــو مــهــر آیــد بــرون از پــردۀ روز

o

o

به چشمش مادهآهویی گذر کرد

اسیر و خسته و افتان و خیزان

o

o

پــریشـــــانحــال آهــوبــچــهای چــنــد

ســــوی مــادر دوان و ز وی گر یزان

o

o

چه اندیشید آن دم ،کس ندانست

که مژگانش به خون دیده ،تر شد
o

o

چو آ تش در ســــپــاه دشــــ من ا فتــاد
o

ز آتش هم کمی ســـوزنــدهتر شــــد
o

زبان

نیزهاش

در

یاد

خوارزم

زبان آتشی در دشمن انداخت
o

o

خـم تـیـغـش بــه ی ـاد ابـروی دوســــت

به هر جنبش سری بر دامن انداخت

o

o

چو لختی در سپاه دشمنان ریخت

از آن شمشی ر سوزان ،آتش تیز
o

o

خروش از لشــــ کر ا ن بوه برخــاســــت

کــه :از ا ین آتش ســـوزنــده پره یز

o

o

در آن باران تیغ و برق پوالد

میان شام رستاخیز میگشت

o

o

در آن در یای خون در دشــــت تار یک

بــه دنبــال ســـر چنگیز میگشــــت

o

o

بدان

تیز

شمشیر

عافیتسوز

در آن انبوه ،کار مرگ میکرد
o

o

ولی چندان که برگ از شــاخه میریخت

دوچندان میشـــکفت و برگ میکرد

o

o

سرانجام آن دو بازو ی هنرمند

ز کشتن خسته شد و ز کار واماند

o

o

چو آگه شد که دشمن خیمهاش جست

پشـــی مان شـــد که لختی ناروا ماند

o

o
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چو برق و باد ،زی خرگاه آمد
o

o

دو ید از خی مه خورشـــ یدی به صـــحرا
o

که گفت ندش ســـواران :شــــاه آ مد
o

میان

موج

میرقصید

در

آب

به رقص مرگ ،اخترهای انبوه
o

o

ب ـه رود ســــنــد م ـیغــلــت ـی ـد بــر هــم

ز امــواج گــران ،کــوه از پــی کــوه

o

o

خروشان ،ژرف ،بیپهنا ،کفآلود

دل شب میدرید و پیش میرفت

o

o

از ای ـن ســــد روان ،در دی ـدۀ شــــاه

ز هر موجی هزاران ن یش میرفــت

o

o

نهاده دست بر گیسوی آن سرو

بر آن دریای غم نظاره میکرد

o

o

بــدو م ـیگــفــت :اگــر زنــج ـی ـر بــودی

تو را شــمشــیرم امشــب پاره میکرد

o

o

گرت سنگیندلی ای نرمدل آبو

رسید آنجا که بر من راه بند ی

o

o

بــتــرس آخــر ز نــفــریــنهــای ایــام

کــه ره بر ا ین زن چون مــاه بنــدی

o

o

ز رخسارش فرومیریخت اشکی

بنای زندگی بر آب میدید
o

o

خی ـال تــازهای در خواب میدی ـد:

در آن ســــی ـمــابگــون امــواج لــرزان
o

o

اگر امشب زنان و کودکان را

ز بیم نام بد در آب ریزم

o

o

چــو فــردا جــنــگ بــر کــامــم نــگــردی ـد

تـــوانـــم کـــز ره دریـــا گـــریـــزم

o

o

به یاری خواهم از آن سوی دریا

سوارانی

o

o

دمار از جان این غوالن کشـــم ســـخت

بســوزم خانمانهاشــان به شــمش ـیر

o

o

شبی آمد که میباید فدا کرد

به راه مملکت فرزند و زن را

o

به پیش دشـــم نان اســـ تاد و جنگ ید
o

زرهپوش

و

کمانگیر

o

رهــانــد از بــنــد اهــری ـمــن وطــن را
o
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در این اندیشهها میسوخت چون شمع

که گردآلود پیدا شد سواری

o

o

بــه پ ـی ـش پــادشــــه افــتــاد بــر خــاک

شـــهنشـــه گ فت :آمد؟ گ فت :آری

o

o

پس آنگه کودکان را یک به یک خواست

نگاهی خشمآگین در هوا کرد

o

o

بــه آب دی ـده اول دادشــــان غســــل

ســــپــس در دامــن دری ـا رهــا کــرد

o

o

بگیر ای موج سنگین کفآلود

ز هم وا کن دهان خشم ،وا کن

o

o

بــخــور ای اژدهــای زنــدگــیخــوار

دوا کــن درد بــیدرمــان ،دوا کــن

o

o

زنان چون کودکان در آب دیدند

چو موی خویشتن در تاب رفتند

o

o

و ز آن درد گــران ،ب ـیگــفــت ـۀ شــــاه

چــو مــاه ـی در دهــان آب رفــتــنــد

o

o

شهنشه لمحهای بر آبها دید

شکنج

o

o

چــه کرد از آن ســــ پس ،تــار یخ دانــد

بـــه دنـــبـــال گـــل بـــر آب دادهو

o

o

شبی را تا شبی با لشکری خرد

ز تنها سر ،ز سرها خود افکند

o

o

چو لشــــ کر گرد بر گردش گرف تنــد
o

گیسوان

تابداده

چو کشـــتی بــادپــا در رود افکنــدو
o

چو بگذشت از پس آن جنگ دشوار

از آن دریای بیپایاب ،آسان
o

o

که :گر فرزند با ید ،با ید اینســــان

بــه فـرزنــدان و ی ـاران گـفــت چـنـگـ یز
o

o

بلی ،آنان که از این پیش بودند

چنین بستند راه ترک و تاز ی

o

o

از آن ا ین داســـتــان گ فتم کــه امروز

بــدا نی قــدر و بر ه ی چش نبــازی

o

o

به پاس هر وجب خاکی از این ملک

چه بسیار است آن سرها که رفته

o

o

ز مســـتی بر ســـر هر قط عه زین خاک

خــدا دانــد چــه افســـرهــا کــه رفتــه

o

o
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پرویز ناتلخانلری
متولد مازندران ( .)۱۹۹۱-۱۹۱۴محقق ،نویســـنده ،ســـیاســـتمدار،
زبانشــناس و شــاعر .اســتاد ممتاز دانشــگاه تهران .بزرگترین محقق
تاریخ زبان فار سی .مقاالت علمی وی در مجالت متعدد دان شگاهی به
چاپ رسید .مدتی در دان شگاه سوربن پاریس م شغول تحقیقات شد.
چند بار به مقام ســـناتوری و وزارت رســـید و «ســـپاه دانش» ایران را
بنیان گذاری نمود .تأســـیس «بنیاد فرهنگ» و «فرهنگســـتان ادب
فارســی» از دیگر خدمات شــایســتۀ او بود .آثار علمیاش بســیار اســت؛ از جمله :تحقیق در عروض و
قافیه ،وزن شعر فارسی ،زبان شنا سی و زبان فارسی ،تاریخ زبان فارسی .عالوه بر اینها ،دهها کتاب
رمان و علمی از زبان خارجی ترجمه کرده و آثار متعددی را تصحیح علمی کرده است.
عقاب
چو از او دور شــــد ای ـام شــــبــاب

گشــــت غمنــاک دل و جــان عقــاب
o

o

دی ـد کــش دور بــه انــجــام رســــی ـد

آفــتــابــش بــه لــب بــام رســـــیــد

o

o

بــایــد از هســـــتــی دل بــرگــیــرد

ره ســــوی کشــــور دی ـگــر گ ـی ـرد

o

o

خــواســــت تــا چــارۀ نــاچــار کــنــد

دارویــی جــویــد و در کــار کــنــد

o

o

صــــبــحــگــاه ـی ز پــی چــارۀ کــار

گشـــت بر باد ســـبکســـیر ســـوار
o

o

نا گه از وحشــــت پرولو له گشــــت

گله کآهنگ چرا داشـــت به دشـــت
o

o

و آن شــــبــان ب ـی ـمزده ،دلنــگــران

شــــــد پـــی بـــرۀ نـــوزاد دوان

o

o

کــبــک در دامــن خــاری آویــخــت

مــار پیچی ـد و بــه ســـوراخ گریخــت

o

o

آهــو اســــتــاد و نــگــه کــرد و رم ـی ـد

دشــــت را خط غبــاری بکشـــی ـد
o

o

لی ـک صـــی ـاد ســـر د ی گر داشــــت

صــــی ـد را فــارغ و آزاد گــذاشــــت

o

o

چــارۀ مرگ نــه کــاریســــت ح ق یر

زنــده را دل نشـــود از جــان ســـ یر

o

o

صـــی ـد هر روزه بــه چنــگ آمــد زود

مــگــر آن روز کــه صــــیــاد نــبــود

o

o

آشـــیان داشـــت در آن دامن دشـــت

زاغکی زشـــت و بداندام و پلشـــت

o

o

ســــنــگهــا از کف ط فالن خورده

جــان ز صــــد گــونــه بــال دربــرده

o

o

ســــالهــا زیســـتــه افزون ز شـــمــار

شــــکــم آکــنــده ز گــنــد و مــردار

o

o
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بــر ســـــر شـــــاخ ورا دیــد عــقــاب

ز آ سمان سوی زمین شد به شتاب

o

o

گفـت کـه ای دیـده ز مـا بس بیـداد

بــا تــو امــروز مــرا کــار افــتــاد

o

o

مشــــکــل ـی دارم اگــر بــگشــــای ـی

بــکــنــم آنــچــه تــو مــیفــرمــایــی

o

o

گــفــت :مــا بــنــدۀ درگــاه تــوی ـی ـم

تــا کــه هســــ ت یم هوا خواه تو ی یم

o

o

بنــده آمــاده بود فرمــان چیســــت؟

جان به راه تو سپارم ،جان چی ست؟

o

o

دل چو در خــدمــت تو شــــاد ک نم

نــنــگــم آی ـد کــه ز جــان ی ـاد کــنــم

o

o

این همــه گفــت ولی در دل خویش

گــفــتوگــویـی دگــر آورد بــه پـیـش

o

o

کــا ین ســـتمکــار قوی پنجــه کنون

از نـی ـازســــت چــنـیـن زار و زبــون
o

o

لی ـک نــاگــه چو غضـــبنــاک شـــود

زو حســــاب من و جان پاک شـــود

o

o

دوســــتـی را چــو نــبــاشــــد بــنـی ـاد

حــزم را بــایــدت از دســــت نــداد

o

o

در دل خو یش چو ا ین رای گزی ـد

پــر زد و دورتــرک جــای گــزیــد

o

o

زار و افســـرده چن ین گفــت عقــاب

کــه مرا عمر حبــابیســــت بر آب

o

o

راســـت اســـت اینکه مرا تیزپرســـت

ل ـی ـک پــرواز زمــان ت ـی ـزتــر اســــت

o

o

من گذشــتم به شــتاب از در و دشــت

بـه شـــتـاب ایـام از من بگـذشــــت
o

o

مرگ میآی ـد و تــد ب یری نیســــت

ارچــه از عمر دل ســـ یری نیســــت
o

o

من و این شــهپر و این شــوکت و جاه

عمرم از چیســـت بدین حد کوتاه؟

o

o

تــو بــدی ـن قــامــت و بــال نــاســــاز

بــه چــه فن ی ـا فتــهای ع مر دراز؟

o

o

پــدرم از پــدر خــویــش شـــــنــیــد

کــه ی ـک ـی زاغ ســــی ـهروی پــل ـی ـد
o

o

با دو صــــد حی له به هن گام شـــ کار

صـــد ره از چنگش کردهســـت فرار

o

o

پــدرم ن ـی ـز بــه تــو دســــت ن ـی ـافــت

تــا بــه منزلگــه جــاوی ـد شـــتــافــت

o

o

لــیــک هــنــگــام دم بــازپســـــیــن

چون تو بر شـــاخ شـــدی جایگزین
o

o

از ســــر حســــرت بــا مــن فــرمــود
o

کاین ه مان زاغ پل یدســــت که بود
o

عمر من ن یز بــه ی غمــا رفتــهســــت

یک گل از صـد گل تو نشـکفتهسـت

o

o

چیســــت ســـرمــای ـۀ این عمر دراز؟

رازی این جاســــت تو بگشــــا این راز

o

o

زاغ گـفــت :گـر تـو دریـن تــدبـیـری

عـهــد کـن تــا ســــخـنـم بـپــذیـری

o

o

عمر تان گر که پذیرد کم و کاســــت

دیگران را چه گنه کاین ز شــماســت

o

o

ز آســــمــان ه ـی ـچ ن ـی ـایــی ـد فــرود

آخر از این همــه پرواز چــه ســـود؟

o

o
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کــان انــدرز بــد و دانــش و پــنــد

o

o

بــارهــا گــفــت کــه بــر چــرخ اث ـی ـر

بــادهــا راســـــت فــراوان تــأثــیــر

o

o

بـــادهـــا کـــز زبـــر خـــاک وزنـــد

تــن و جــان را نــرســــانــنــد گــزنــد

o

o

هــرچــه از خــاک شـــــوی بــاالتــر

بــاد را ب یش گزنــدســــت و ضــــرر

o

o

تــا بــه جــای ـی کــه بــر اوج افــالک

آی ـت مــرگ شــــود پ ـی ـک هــالک

o

o

مــا از آن ســــال بســــی ی ـافـتــهایـم

کــز بــلــنــدی رخ بــرتــافــتــهایــم

o

o

زاغ را مـی ـل کــنــد دل بــه نشــــی ـب

عمر بســیارش از آن گشــته نصــیب
o

o

دی گر این خــاصـــی ـت مردار اســــت
o

عمر مردارخوران بســـی ـار اســــت
o

گنــد و مردار به ین درمــان اســــت
o

چــارۀ رنج تو ز آن آســــان اســــت
o

خ یز و ز ین ب یش ره چرخ م پوی
o

ط عم ـۀ خو یش بر ا فالک م جوی
o

به از آن کنج ح یاط و لب جوســـت

آســـمان جایگهی ســـخت نکوســـت
o

o

مــن کــه بــس نــکــتــه ن ـی ـکــو دانــم

راه هــر بــرزن و هــر کــو دانــم

o

o

آشـــــیـــان در پـــس بـــاغـــی دارم

ونـــدر آن بـــاغ ســـــراغـــی دارم

o

o

خــوان گســــتــردۀ الــوانــی هســــت

خــوردن ـیهــای فــراوان ـی هســــت

o

o

آنـــچـــه ز آن زاغ ورا داد ســـــراغ

گــنــدزاری بــود انــدر پــس بــاغ
ّ
مــعــدن پشـــــه ،مــقــام زنــبــور
o

o

بــوی بــد رفــتــه از آن تــا ره دور

o

o

ن فر تش گشــــتــه بالی دل و جــان

ســــوزش و کــوری دو دی ـده از آن

o

o

آن دو هــمــراه رســـــیــدنــد از راه

زاغ بــر ســــفــرۀ خــود کــرد نــگــاه

o

o

گفت:خوانی که چنین الوان اســـت

الیق حضـــرت این مهمـان اســــت
o

o

خجــل از مــاحضـــر خو یش نیام

می ک نم شــــ کر کــه درو یش نیام
o

o

گفت و بنشـــســـت و بخورد از آن گند

تــا ب ـی ـامــوزد از او مــهــمــان پــنــد

o

o

عــمــر در اوج فــلــک بــرده بــه ســــر

دمزده در نــفــس بــاد ســـــحــر

o

o

ح یوان را همــه فرمــا ن بر خو یش

ابــر را دیــده بــه زیــر پــر خــویــش
o

o

بــارهــا آمــده شـــــادان ز ســـــفــر

بــه رهش بســـتــه فلــک طــاق ظفر

o

o

ســــی ـن ـۀ کــبــک و تــذرو و ت ـی ـهــو

تــازه و گــرم شـــــده طــعــمــۀ او

o

o

اینــک افتــاده بر این الشــــه و گنــد

بــایــد از زاغ بــیــامــوزد پــنــد؟

o

o

بوی گنــدش دل و جــان تــافتــه بود

حــال بــیــمــاری دق یــافــتــه بــود

o

o
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دلــش از نــفــرت و ب ـی ـزاری ری ـش

گیج شـــد ،بســـت دمی دیدۀ خویش
o

o

ی ـادش آمــد کــه بر آن اوج ســــ پ هر
فـ ّـر و آزادی و فــتــح و ظــفــر اســــت

هســــت پ یروزی و ز یبــا یی و م هر
نــفــس خـ ّـرم بــاد ســــحــر اســــت
o

o

o

o

دیده بگشــود و به هر ســو نگریســت

دی ـد گردش اثری زینهــا نیســــت

o

o

آنچــه بود از همــه ســـو خواری بود

وحشــــت و نــفــرت و بـیـزاری بــود
o

o

گفــت :کــای ی ـار ب بخشــــای مرا

بــال بــر هــم زد و بــرجســــت از جــا
o

o

ســــالهــا بــاش و بــدین عیش بنــاز

تـــو و مـــردار تـــو و عـــمـــر دراز

o

o

مــن ن ـیام درخــور ای ـن مــهــمــان ـی

گـــنـــد و مـــردار تـــو را ارزانـــی
o

o

ع مر در گنــد بــه ســــر ن توان برد

گــر بــر اوج فــلــکــم بــایــد مــرد
o

o

شــــهــپــر شــــاه هــوا اوج گــرفــت

زاغ را دیـده بر او مــانــده شـــگفــت

o

o

رفــت و بــاال شــــد و بــاالتــر شــــد

راســـت با مهر ف لک همســـر شـــد
o

o

نقطــهای بود و ســـپس ه یچ نبود

ل حظــهای چنــد بر ا ین لوح ک بود

o

o

ماه در مرداب
آب آرام و آســـــــمـــــان آرام

دل ز غـــم فـــارغ و روان پـــدرام

o

o

ســـــایــۀ بــیــدبــن فــتــاده در آب

زلــف ســـــاقــی در آبــگــیــنــۀ جــام

o

o

ای خوشا عاشقی بدین هنگام
بر ســــر موج ســــ یم گون م هتــاب
ســـــایــۀ بــیــدبــن فــتــاده در آب
o

o

مــرغ شـــــبــخــوان ز دور در آواز

مــاه چون د ل بری ف کنــده حجــاب

o

o

تن سیمین بشوید اندر آب
در دل از بــا ن گش انــد هی دلســــاز
مــرغ شـــــبــخــوان ز دور در آواز
o

o

خـــاطـــر از یـــاد یـــار مـــاالمـــال

دل پــــر از آرزوی دور و دراز

o

o

مرغ اندیشه مانده از پرواز
مســــت ب یم فراق و شـــوق وصــــال
خـــاطـــر از یـــاد یـــار مـــاالمـــال
o

o

آســــمــان چــون پــرنــد م ـی ـنــارنــگ

مــه بــر آن بــا هــزار غــنــج و دالل

o

o

کرده تنهاییاش اسیر مالل
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آب چــون آبــگــیــنــهای بــیرنــگ

o

o

کــرجـیبــان مــکــن شــــتــاب بــه راه

نــکــنــد دل بــه بــازگشــــت آهــنــگ

o

o

اندکی نرمتر ،درنگو درنگو
ســـی مت ار با ید آن چه خواهی خواه
کــرجـیبــان مــکــن شــــتــاب بــه راه
o

o

دل ب ـیتــاب تــازه رفــتــه بــه خــواب

مــکــن آرام او بــه خــیــره تــبــاه

o

o

در دل آبدان ملرزان ماه
گــرد کــافــور بــیــخــتــه مــهــتــاب
دل ب ـیتــاب تــازه رفــتــه بــه خــواب
o

o

آب آرام و آســـــــمـــــان آرام

مــاه خــوش خــفــتــه در بــن مــرداب

o

o

روی دلدار بیند اندر خواب
دل ز غـــم فـــارغ و روان پـــدرام
آب آرام و آســـــــمـــــان آرام
o

o

ســـــایــۀ بــیــدبــن فــتــاده در آب

زلــف ســـــاقــی در آبــگــیــنــۀ جــام

o

o

ای خوشا عاشقی بدین هنگام

ادیب برومند
متولد اصفهان ( .)۲۰۱۶-۱۹۲۵تحصیلکردۀ رشتۀ حقوق و آشنا به
زبان عربی و فرانسوی .شاعر آزادیخواه دورۀ مشروطه بود و شعرهای
سیاسی و اجتماعی میسرود .کار دولتی نپذیرفت و از طریق کشاورزی
گذران زندگی کرد .عالوه بر دیوان اشعار ،تحقیقات ادبی دارد.

الف محبت
نه هر کس الف یاری زد به محنت یار من باشـــد
o

o

ز بس خونیندلم در گلشن ه ستی ،از آن ترسم

نه آن کو دل ز من برد آشـــنا دلدار من باشـــد
که فرش ســـبزه در پای ّ
تفر ج ،خار من باشـــد

o

o

قران دور از ســـاحلم ،کز وحشـــت طوفان
چو قای ِ

نواخوانی و رهجویی ،شـــبان گه کار من باشـــد

o

چو غم روی آورد بر من ،ســـوی آیی نه روی آرم
o

o

که جز در وی نبینم هیچکس غمخوار من باشــد
o
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ز دســـت دیده کی نالم که گر شـــد آفت این دل

کنون هر شـــب ،پرســـتار دل بی مار من باشـــد

o

o

ب نازم در دل شــــب ،چشـــ مک گو یای اختر را

کــه گرم گفــتوگو بــا دیـدۀ بیـدار من بــاشــــد

o

o

گهی زا هد کند منعم ،گهی ناصـــح د هد پندم

چرا هر کس بــهنوعی در پی آزار من بــاشــــد؟
o

o

ــر رفعــتآیین امیرانم ،چــه میخوانی؟
بــه قصـ ِ
o

گرت آب بقــا بخشـــنــد بی نور صـــفــا ای دل

که آســـایشـــ گه من ،ســـا یۀ دیوار من باشـــد
o

بگو این موهبت کی درخور مقدار من باشـــد؟

o

o

ادیباو شعر تر باشد حالوتبخش کام دل

شکر شیرین بود ،اما نه چون گفتار من باشد

o

o

سیمین خلیلی (بهبهانی)
متولد تهران ( .)۲۰۱۴-۱۹۲۷رماننویس و شاعر مشهور معاصر ایران.
بزرگترین زن غزلسرای ایران .عالوه بر زبان فارسی ،به زبان عربی و
فرانسوی تسلط داشت .بیست دفتر شعر از او چاپ شده است .موضوع
اشعارش زنان و سیاست و اجتماع و فرهنگ است .اشعاری به زبان
عربی دارد و هزاروصد بیت شاهنامۀ فردوسی را به عربی برگردانده
است .سیمین به غزلها و رمانها و ترانههایش مشهور است .وی جوایز
بینالمللی متعددی به دست آورد؛ مانند :مدال «کارل فون اوسی یتسکی» از سازمان حقوق بشر،
جایزۀ لیلیان هیلمن /داشیل هامت از دیدهبان حقوق بشر ،جایزۀ بیتا از انجمن قلم ،جایزۀ یانوش
پانونیوش از انجمن قلم مجارستان.
آزار یار
ی ـا رب مرا ی ـاری بــده تــا ســــخــت آزارش ک نم
هجرش دهم ،زجرش دهم ،خوارش کنم ،زارش کنم
از بوســـه های آتشـــین ،و ز خنده های دلنشـــین
صـــد شـــعله در جانش زنم ،صـــد فتنه در کارش کنم
در پیش چشــمش ســاغری ،گیرم ز دســت دلبری
o

از رشــــک آزارش دهـم و ز غصــــه بـیـمــارش کـنـم
o
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بنــدی بــه پــایش افکنم ،گویم خــداونــدش منم
o

چــون بــنــده در ســــودای زر کــاالی بــازارش کــنــم
گوی ـد م ی فزا قهر خود ،گو یم بخواهم مهر خود
گوی ـد کــه کمتر کن جفــا گویم کــه بســـی ـارش کنم
o

هر شــــام گه در خا نهای ،چا بکتر از پروا نهای
o

رقصــــم بر ب یگــانــهای ،و ز خو یش ب یزارش ک نم
چون بینم آن ش ـیدای من فارغ شــد از احوال من
o

م نزل ک نم در کوی او بــاشــــد کــه دی ـدارش ک نم
o

بیا
ســــتــاره دی ـده فـروبســــت و آرمـی ـد ،بـی ـا
o

شـــراب نور بــه رگهــای شــــب دوی ـد ،بی ـا
o

ز بس به دامن شـــب اشـــک انتظارم ریخت
o

گل ســـپ یده شـــک فت و ســـحر دم ید ،ب یا
o

شــــهــاب ی ـاد تو در آســــمــان خــا طر من

ّ
پی ـاپی از همــه ســـو خط زر کشـــی ـد ،بی ـا

o

o

ز بس نشـــســـتم و با شـــب حدیث غم گفتم
ز ّ
غصــــه ر نگ من و ر نگ شــــب پر ید ،ب یا
o

o

بــه وقــت مرگم ا گر تــازه می ک نی دی ـدار
o

بهوش بــاش کــه هنگــام آن رســـی ـد ،بی ـا
o

به گام های کســــان میبرم گ مان که تویی
دلم ز ســـینــه برون شــــد ز بس تپی ـد ،بی ـا
o

نیامدی که فلک خو شهخو شه پروین دا شت
o

کنون که دســـت ســـحر دانهدانه چ ید ،ب یا
o

ام ید خاطر ســـیمین دلشـــکســـته تویی
o

مــرا مــخــواه از ای ـن ب ـی ـش نــاام ـی ـد ،ب ـی ـا
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میسازمت وطن
دوباره میسازمت وطنو اگرچه با خشت جان خویش
ســتون به ســقف تو میزنم اگرچه با اســتخوان خویش
دوبــاره میبویم از تو گــل بــه میــل نســــل جوان تو
دوباره می شویم از تو خون به سیل اشک روان خویش
دوبــاره یــک روز روشـــنــا ســـیــاهی از خــانــه میرود
بــه شـــعر خود رنــگ میزنم ز آبی آســـمــان خویش
اگرچه صــدســاله مردهام به گور خود خواهم ایســتاد
کــه َ
برد َرم قلــب ا هر من بــه ن عرۀ آ ن چنــان خو یش
کســـی که «عظم رمیم» را دوباره انشـــا کند به لطف
چو کوه میبخشــدم شــکوه به عرصــۀ امتحان خویش
ا گرچــه پ یرم و لی ه نوز مجــال ت ع ل یم ا گر َبود
جــوانــی آغــاز مــیکــنــم کــنــار نــوبــاوگــان خــویــش
حدیث «حب الوطن» ز شوق بدان روش ساز میکنم
که جان شود هر کالم دل چون برگشایم دهان خویش
هنوز در ســـینه آتشـــی بهجاســـت کز تاب شـــعلهاش
گمـان نـدارم بـه کـاهشـــی ز گرمی دودمـان خویش
بوسه
گف تا که میبوســـم تو را ،گفتم تم نا میکنم
گفتا اگر بیند کســـی ،گفتم که حاشـــا میکنم
گفتــا ز بخــت بــد اگر نــاگــه رقیـب آیـد ز در
o
گفتم که با افســـونگری او را ز ســـر وا میکنم
گفتــا کــه تلخیهــای میگر نــاگوار افتoــد مرا
o

گ ف تم کــه بــا نوش ل بم ،آن را گوارا می ک نم
o
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گفتا چه میبینی بگو در چشـــم چون آیینهام
o
گفتم که من خود را در آن عریان تماشــا میکنم
گفتا که از بی طاقتی دل قصـــد یغما مoیکند
o
گفتم کــه بــا ی غمــا گران بــاری مــدارا می کنم
گف تا که پیو ند تو را با ن قد هســـتی مoیخرم
o
گفتم که ارزانتر از این من با تو ســـودا میکنم
گفتــا اگر از کوی خود روزی تو را o
گفتم برو
o
گفتم که صـــد ســـال دگر امروز و فردا میکنم
o
ای نازنین
ای نــازنــیــن ،نــگــاه روانپــرور تــو کــو؟
و آن خــنــدۀ ز عشــــق پ ـی ـامآور تــو کــو؟
ای آســـمــان ت یره کــه ا ینســــان گرفتــهای
بنمــا بــه من کــه مــاه تو کو؟ اختر تو کو؟
ای ســـایهگســـتر ســـر من ،ای همای عشـــق
از پــا فـتــادهای ز چــه؟ بــال و پـر تـو کـو؟
ای دل که ســـوختی به بر جمع چون ســـپند
مجمر تو را ک جا شــــد و خاکســـتر تو کو؟
آخــر نــه جــایـگــاه ســــرت بــود ســــیـنــهام؟
ســـر بر کدام ســـی نه ن هادی؟ ســـر تو کو؟
ناز از چه کردهای ،چو نیازت به لطف ماســت؟
آخــر بــگــو کــه ی ـار ز مــن بــهــتــر تــو کــو؟
ســـودای عشـــق بود و گذشـــتیم ما ز جان
امــا گــذشــــت ا ین دل ســــودا گر تو کو؟
صــــدهــا گره فتــاده بــه زلف و بــه کــار من
دســــت گرهگشــــای نوازشــــ گر تو کو؟
س ـیمینو درخت عشــق شــدی پاک ســوختی
امــا کســـی نگفــت کــه خــاکســـتر تو کو
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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جنون
تو را گم میکنم هر روز و پ یدا میکنم هر شــــب
o

بدینســـان خوابها را با تو زیبا میکنم هر شـــب
o

مرا یک شب تحمل کن که تا باور کنی ای دو ست
o

چگونــه بــا جنون خود مــدارا میکنم هر شــــب
o

چ نان دســـتم تهی گرد یده از گر مای دســــت تو
o

که این یخکرده را از بیک سی ها میکنم هر شب
o

د لم فری ـاد می خواهــد و لی در ا نزوای خو یش
o

چــه بیآزار بــا د یوار ن جوا می ک نم هر شــــب
o

کجــا د نبــال م ف هو می برای عشــــق می گردی
o

که من این واژه را تا صـــبح معنا میکنم هر شـــب
o

شاخۀ یاسمن
خرمن زلف من ک جا شــــا خۀ یاســـمن ک جا؟
قهر ز من چه میکنی؟ بهر تو همچو من کجا؟
صـــح بت باغ را مکن پیش بهشــــت روی من
ســـبزۀ عــارضـــم کجــا؟ ّ
خرمی چمن کجــا؟
ال له و من چه نســـبتی؟ ســــاغر او ز میتهی
ســـاق فریبزن کجا؟ ســـاقی ســـیمتن کجا؟
غن چه ،د هان بســـ تهای پیش لب شـــکف تهام
گرمی بوســـهام کجا؟ ســـردی آن دهن کجا؟
نرگس و دیــدگــان من؟ وای از این ســـتمگری
در نگهم ترانــههــا ،در نگهش ســـخن کجــا؟
بر سر و سینهام مکش دست که خسته میشودو
نرمی پیکرم کجــا؟ خرمن نســـترن کجــا؟
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این ه مه هیچ ،بهر تو ،یار ز خود گذشـــ تهای
دوسـتی تو خواسـته ،دشـمن خویشـتن کجا؟
ِ

میروی و خطاســت این ،شــیوۀ نابجاســت این

قهر ز من چه میکنی؟ بهر تو همچو من کجا؟
چرا رفتی؟
چــرا رفــتــی؟ چــرا مــن بــیقــرارم؟

بــه ســـر ســـودای آغوش تو دارم

نگفتی ماهتاب امشــب چه زیباســت

ندیدی جانم از غم ناشـــکیباســـت

نه هنگام گل و فصـــل بهار اســـت؟

نه عاشــق در بهاران بیقرار اســت؟

ن گ ف تم بــا لبــان بســــتــۀ خو یش

بــه تو راز درون خســـتــۀ خویش؟

خروش از چ شم من ن شنید گو شت؟

ن یاورد از خروشـــم در خروشــــت؟

اگر جــانم ز جــانــت آگهی داشــــت

چرا بیتابیام را ســهل انگاشــت؟

کنــار خــانــۀ مــا کوهســــار اســــت

ز دیــدار ر ق یبــان برکنــار اســــت

چو شـــمع مهر خــاموشـــی گزینــد

شــــب ا ندر وی به آرامی نشـــی ند

ز مــاه و پــرتــو ســـــیــمــیــنــۀ او

حــریــری اوفــتــد بــر ســــیــنــۀ او

خیــالــت گرچــه عمری یــار من بود

امیــدت گرچــه در پنــدار من بود

بــیــا امشــــب شــــرابــی دیــگــرم ده

ز م ینــای ح ق یقــت ســــا غرم ده

دل دیـــوانـــه را دیـــوانـــهتـــر کـــن

مرا از هر دو عــا لم بی خ بر کن

بیــا دنیــا دو روزی بیشـــتر نیســــت

پی فرداش ،فردایی دگر نیســــت

بیــا ،امــا نــه ،خوبــان خودپرســـتنــد

بــه بنــد مهر ،کمتر پــایبســـتنــد

اگر یــک دم شـــرابی میچشــــاننــد

خمــارآلوده عمری مینشــــاننــد

در ین شــــ هر آز مودم من بســــی را

نــدیــدم بــاوفــا ز آنــان کســــی را

تــو هــم هــرچــنــد مــهــر بــیغــروبــی

به بیمهری گواهت این که خوبی

گـذشـــتم من ز ســـودای وصــــالـت

1

مرا ت نهــا رهــا کن بــا خیــالــت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1با این غزل ،تصنیفی با عنوان «چرا رفتی؟» به آهنگسازی تهمورس پورناظری و با صدای همایون شجریان منتشر شده است.
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یدالله مفتون امینی
متولد شاهیندژ اصفهان ( .)۱۹۲۷شاعر کالسیک و نوپرداز معاصر .در
رشتۀ حقوق قضایی تحصیل نمود و به وکالت پرداخت .طنزپردازیهای
او مشهور است.

تبسم معشوق
تو کیســـتی که صـــدا یت به آب میماند؟

تــبســــمــت بــه گــل آفــتــاب م ـیمــانــد

o

o

تنــت بــه پیرهن صـــورتی و دامن ســـرخ

بــه تنــگ نیمــهپری از شـــراب میمــانــد

o

o

به پشــت چشــم تو آن ســایههای رنگارنگ

بــه نقش قوس قزح در حبــاب میمــانــد

o

o

به خا نه یاد تو کردن به خواب می ما ند

تو را شــبی ســر راهی دو لحظه دیدم و بعد
o

o

از آن تبســـم نوشـــت به ســـینه یادی ماند

چو برگ گل که به الی ک تاب می ما ند

o

o

کس ـی که شــعر تو را گفت نشــهۀ ســخنش

بــه مســـتی می بیرنــگ نــاب میمــانــد

o

o

خاکسار
زم ـی ـن ســــوخــتــه را رهــگــذار خــود کــردی

چه شد که یادی از این خاک سار خود کردی

o

o

تــو آن چــک ـی ـدۀ رحــمــت ن ـی ـامــدی آنقــدر

کــه پ یر صـــومعــه را روزه خوار خود کردی

o

o

بــه جــرم انــدک و عــذر زی ـاد و لــطــف ب ـی ـان

زبــان گــنــگ مــرا وامــدار خــود کــردی

o

o

غــزال خــط ـۀ طــوس ای ظــریـف پــاب ـهگــریـز

گوزن دشــــت م غان را شـــ کار خود کردی
o

o

هم ین قــدر کــه دلی بی قرار خود کردی

تو آمــدی کــه بمــا نی و خوب هم مــانــدی
o

o

مرا که حد عطش از دو کاســـه ســـر میرفت

بــه نیمجرعــه دوچنــدان خمــار خود کردی

o

o

ســرشــک نقطۀ عطفیســت از غریزه به عشــق

ببین چه گوهری ای دل ن ثار خود کردی

o

o

چــه خوش می ـان دو تــا برگ دفترت مفتون

بــهــار خــلــق خــدا را بــهــار خــود کــردی

o

o
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لبخند عشق
بــا دیگران مبــاش کــه تنهــا ببینمــت

ز یور بــه خود م بنــد کــه ز یبــا ب ب ی نمــت
o

o

در این بهـار تـازه کـه گـلهـا شـــکفتـهانـد

لبخند عشــق زن که شــکوفا ببینمت
o

o

جامی دگر بنوش که شـــ یدا ببینمت

یک جام نوش کردی و مشـــ تاق د ید مت
o

o

منشین گران و جامه سبک ساز و رقص کن

رقصـــی چنان که آفت دل ها ببینمت

o

o

بگذشـــت در فراق تو شـــب های بیشـــمار

هر شــب در این امید که فردا ببینمت
o

o

نزدی ـک تر بی ـا کــه هوی ـدا بب ی نمــت

ای ایســــتــاده در پــس ای ـن پــردۀ غــبــار
o

o

هرگز نشــــد اســـ یر تمنــا بب ی نمــت

نازم به بین یازیات ای شـــوخ ســـن گدل
o

o

مــنــتپــذیــر قــهــر و عــتــاب تــوام ولــی

میخواستم که بهتر از اینها ببینمت

o

o

امیرهوشنگ ابتهاج (سایه)
متولد رشت ( .)۱۹۲۷اکنون ساکن کشور آلمان است .اولین دفتر
شعرش را در جوانی به عشق دختری ارمنی سرود .شاعری
کالسیک و نیمایی و نوپرداز است .مضمون های شعر او عشق،
مسائل اجتماعی و فرهنگی و انسانی و جهانی است .تعداد زیادی
از اشعار او را خوانندگان به عنوان تصنیف خوانده اند .وی دیوان
حافظ را تصحیح نمود .شعر ابتهاج امروزه در ایران طرفداران
بسیاری دارد.

زبان نگاه
تا اشـــارات نظر نامهرســـان من و توســـت

ن شود فاش ک سی آنچه میان من و تو ست
o

o

گوش کن با لب خاموش ســـخن میگویم

پاســخم گو به نگاهی که زبان من و توســت

o

o

روزگاری شـــد و کس مرد ره عشـــق ند ید
o

حال یا چشـــم جهانی نگران من و توســـت
o
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گر چه در خلوت راز دل ما کس نرســـ ید

همه جا زمزمۀ عشـــق نهان من و توســـت

o

o

گو بهار دل و جان باش و خزان باش ،ارنه

ای بســا باغ و بهاران که خزان من و توســت

o

o

این همه قصـــۀ فردوس و تمنای بهشـــت

گفتوگویی و خ یالی ز جهان من و توســـت

o

o

نقش مــا گو ننگــارنــد بــه دیبــاچ ـۀ عقــل

هر کجا نامۀ عشق است نشان من و توست

o

o

ســـایه ز آتشـــکدۀ ماســـت فروغ مه و مهر

وه ازین آتش رو شن که به جان من و تو ست

o

o

کهربای عشق
کاه ســـرگشـــ ته را کهربا میکشــــد

من نه خود میروم ،او مرا میکشــــد
o

o

چون گریبــان ز چنگش رهــا میکنم

دامنم را بــه قهر از قفــا میکشــــد

o

o

دســــت و پا میزنم میر با ید ســـرم

ســر رها میکنم دســت و پا میکشــد
o

o

گ فتم ا ین عشـــق ا گر واگــذارد مرا
o

گفــت ا گر واگــذارم وفــا میکشــــد
o

حرف نــاگفتــه را از خفــا میکشــــد

گفتم ا ین گوش تو خفتــه ز یر زبــان
o

o

گ فت از آن پیشتر این مشــــام ن هان

بوی انــدیشــــه را در هوا میکشــــد

o

o

لــذت نــان شـــــدن زیــر دنــدان او

گنــدمم را ســـوی آســـیـا میکشــــد

o

o

ســــای ـۀ او شــــدم چون گر یزم از او

در پیاش میروم تا ک جا میکشــــد

o

o

سرای بیکسی
به دشــــت پرمالل ما پر نده َپر نمیزنـد

درین ســـرای بیکســـی ،کســـی به در نمیزنـد
o

o

یـکـی ز شــــبگـرفـتـگــان چـراغ بـر نـمـیکـنــد
o

در سحر نمیزند
ک سی به کوچه سار شب ِ
o

ـار بیســــوار
ـار ا ین غبـ ِ
نشـــســــتــهام در ا ن تظـ ِ
گذرگهیســــت پر ســـتم که ا ندر او به غیر غم

دریغ کز شبی چنین سپیده سر نمیزند

o

o

o

یکی صـــالی آشـــ نا به ره گذر نمیز ند
o

که خنجر غ مت از این خرابتر نمیز ند

دل خــراب مــن دگــر خــرابتــر نــمــیشـــــود
o

o

چه چشم پاسخ است از این دریچههای بستهات؟

برو که هیچکس ندا به گوش کر نمیزند
o

o

نه ســــا یه دارم و نه بر ،بیفکن ندم و ســـزاســــت
o

اگرنــه بر درخــت تر کســـی تبر نمیزنــد
o
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شکایت هجران
زین گونهام که در غم غربت شــکیب نیســت

گر ســـر کنم شـــکا یت هجران ،غر یب نیســـت

o

o

جــانم بگیر و صـــحبــت جــانــانــهام ببخش

کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نی ست
o

o

نام حب یب هســــت و نشــــان حب یب نیســــت

گــمگشــــت ـۀ دی ـار مــحــبــت کــجــا رود؟
o

o

عــاشـــق منم کــه ی ـار بــه حــالم نظر نکرد

ای خواجه درد هســـت و لیکن طب یب نیســـت

o

o

در کار عشـــق او که جهانیش مدعی اســـت

این شـــکر چون کنیم که ما را رق یب نیســــت
o

o

جا نا نصــــاب حســـن تو حد ک مال یا فت

وین بخت بین که از تو هنوزم نصـــ یب نیســـت

o

o

گلبانگ سایه گوش کن ای سرو خوشخرام

کاین ســـوز دل به نــــــالۀ هر عندلیب نیســـت

o

o

1

یار گمشده
ســــیــر جــهــان در آیــنــۀ روی او کــن ـی

گر چشـــم دل بر آن مــه آ یینــهرو کنی
o

o

خــاک ســـیــه مبــاش کــه کس برنگیردت

آیینــه شـــو کــه خــدمــت آن مــاهرو کنی

o

o

جــان تو جلوهگــاه جمــال آنگهی شـــود

کایینهاش به ا شک صفا ش ستو شو کنی

o

o

خواب و خیال من همه با یاد روی توســت
درمــان درد عشــــق صــــ بوری َبود و لی

تــا کی بــه من چو دولــت بیــدار رو کنی
o

o

با من چرا ح کا یت ســـ نگ و ســـبو کنی

o

o

خون میچکــد ز نــالـۀ بلبــل درین چمن

فر یاد از تو گل ،که به هر خار خو کنی

o

o

دل بســتهام به باد ،به بوی شــبی که زلف

بگشــــایی و مشــــام مرا مشــــکبو کنی

o

o

اینجاســـت یار گمشـــده ِگرد جهان مگرد

خود را بجوی ســایه اگر جســتوجو کنی
o

o

همیشه در میان
نــامــدگــان و رفــتــگــان ،از دو کــرانــۀ زمــان
o

ســوی تو میدوند ،هان ای تو همیشــه در میان
o

گرد ســـر تو می پرد بــاز ســـپی ـد کهکشــــان

در چمن تو می چرد آهوی دشــــت آســـمــان
o

o

هرچـه بـه گرد خویشـــتن مینگرم درین چمن

آ ین ـۀ ضــــ م یر من جز تو ن میدهــد نشــــان

o

o

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1با این غزل ،آهنگی با عنوان «شکایت هجران» به آهنگسازی آریا عظیمینژاد و با صدای محمد اصفهانی منتشر شده است.
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ای گــل بـوســــتــانســــرا از پـس پـردههــا درآ

بوی تو میکشـــد مرا وقت ســـحر به بوســـتان

o

o

ای که نهان نشـــســـتهای باغ درون هســـتهای

هســته فروشــکســتهای کاین همه باغ شــد روان

o

o

مســــت نی ـاز من شــــدی ،پردۀ نــاز پس زدی

از دل خود برآمــدی ،آمــدن تو شــــد جهــان

o

o

آه که میزند برون ،از ســـر و ســـی نه موج خون

من چه کنم که از درون دست تو میکشد کمان
o

o

پیش وجودت از عـدم زنـده و مرده را چـه غم؟
o

کز ن فس تو دمبــهدم میشـــنو یم بوی جــان
o

پ یش تو ،جــامــه در برم ن عره زنــد کــه بر درم
o

آمــدمــت کــه ب ن گرم گری ـه ن میدهــد امــان

1

o

دیر است گالیا
در گوش من فسانۀ دلدادگی مخوان!
دیگر ز من ترانۀ شوریدگی مخواه!
دیر است گالیا
به ره افتاد کاروان
عشق من و تو؟ ...آه
این هم حکایتیست
اما در این زمانه که درمانده هر کسی
از بهر نان شب
دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست
شاد و شکفته در شب جشن تولدت
تو بیست شمع خواهی افروخت تابناک
امشب هزار دختر همسال تو ولی
خوابیدهاند گرسنه و لخت روی خاک
زیباست رقص و ناز سرانگشتهای تو
بر پردههای ساز
اما هزار دختر بافنده این زمان
با چرک و خون زخم سرانگشتهایشان
جان میکنند در قفس تنگ کارگاه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1با این غزل ،تصنیفی با عنوان «نامدگان و رفتگان» به آهنگسازی محمدرضا لطفی و با صدای محمدرضا شجریان منتشر شده است.
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از بهر دستمزد حقیری که بیش از آن
پرتاب میکنی تو به دامان یک گدا
وین فرش هفترنگ که پامال رقص توست
از خون و زندگانی انسان گرفته رنگ
در تار و پود هر خط و خالش ،هزار رنج
در آب و رنگ هر گل و برگش ،هزار ننگ
اینجا به خاک خفته هزار آرزوی پاک
اینجا به باد رفته هزار آتش جوان
دست هزار کودک شیرین بیگناه
چشم هزار دختر بیمار ناتوان...
دیر است گالیا
هنگام بوسه و غزل عاشقانه نیست
هر چیز رنگ آتش و خون دارد این زمان
هنگامۀ رهایی لبها و دستهاست
عصیان زندگیست
در روی من مخند!
شیرینی نگاه تو بر من حرام باد!
بر من حرام باد از این پس شراب و عشق!
بر من حرام باد تپشهای قلب شاد!
یاران من به بند،
در دخمههای تیره و نمناک باغشاه
در عزلت تبآور تبعیدگاه خارک
در هر کنار و گوشۀ این دوزخ سیاه
زود است گالیا
در گوش من فسانۀ دلدادگی مخوان
اکنون ز من ترانۀ شوریدگی مخواه!
زود است گالیا
نرسیدهست کاروان...
روزی که بازوان بلورین صبحدم
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برداشت تیغ و پردۀ تاریک شب شکافت،
روزی که آفتاب
از هر دریچه تافت،
روزی که گونه و لب یاران همنبرد
رنگ نشاط و خندۀ گمگشته بازیافت،
من نیز بازخواهم گردید آن زمان
سوی ترانهها و غزلها و بوسهها
سوی بهارهای دلانگیز گلفشان
سوی تو،
عشق من
بهار بینشاط
چه بینشــــاط ب هاری که بیرخ تو رســـ ید

نه لب گشــایدم از گل ،نه دل کشــد به نبید
o

o

نشـــان داغ دل ماســـت اللهای که شـــکفت

بــه ســـوگواری زلف تو ا ین بنفشــــه دمی ـد

o

o

بیـا کـه خـاک رهـت اللـهزار خواهـد شــــد

ز بس کـه خون دل از چشـــم انتظـار چکیـد

o

o

بــه ی ـاد زلف نگونســــار شــــاهــدان چمن

بــبــیــن در آیــنــۀ جــویــبــار گــریــۀ بــیــد

o

o

به دور ما که همه خون دل به ســاغرهاســت

ز چشم ساقی غمگین که بوسه خواهد چید؟

o

o

چــه جــای من؟ کــه درین روزگــار بیفریـاد

ز دســــت جور تو نــا هی ـد بر فلــک نــا لی ـد

o

o

ازین چراغ توام چشـــم روشـــنایی نیســـت

کــه کــس ز آتــش ب ـی ـداد غ ـی ـر دود نــدی ـد

o

o

گذشــت عمر و به دل عشــوه میخریم هنوز

که هســـت در پی شـــام ســـیاه صـــبح ســـپید

o

o

کراســـت ســـا یه درین فتنه ها ام ید امان؟

شــــد آن زمــان کــه دلی بود در امــان امی ـد

o

o

صـــ فای آی نۀ خوا جه بین کزین دم ســـرد

نشــــد مکــدر و بر آه عــاشـــقــان بخشـــی ـد

o

o
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یگانه
ه مان ی گا نۀ حســـنی اگر چه پن هانی

وگر دوبــاره برآ یی هزار چنــدا نی

o

o

چه مایه جان و جوانی که رفت در طلبت

ب یا که هر چه بخواهی هنوز ارزانی

o

o

ز دل نــم ـیروی ای آرزوی روز بــه ـی

که چون ودیعۀ غم در نهاد انســـانی

o

o

خراب خفــت ت ل ب یس دیو ن توان بود

ب یا ب یا که ه مان خاتم ســـلی مانی

رونــدگــان طـریـق تـو راه گـم نـکـنـنــد

که نور چشـــم امید و چراغ ایمانی

هزار فکر حکیمانه چاره جســت و نشــد

تویی که درد جهان را یگانه درمانی

چه پرده ها که گشـــودیم و آنچ نان که
تــــــــــــــــــــــــــویــــــــــــــــــــــــــی

هنوز در پس پ ندار ســــا یه پن هانی

زندگی
چه فکر می کنی؟
که بادبان شکستهزورق بهگلنشستهایست زندگی؟
در این خراب ریخته
که رنگ عافیت از او گریخته
بهبنرسیده راه بستهایست زندگی؟
چه سهمناک بود سیل حادثه
که هم چو اژدها دهان گشود
زمین و آسمان ز هم گسیخت
ستاره خوشهخوشه ریخت
و آفتاب در کبود درههای آب غرق شد

.

هوا بد است
تو با کدام باد میروی؟
چه ابر تیرهای گرفته سینۀ تو را
که با هزار سال بارش شبانهروز هم
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دل تو وا نمیشود

.

تو از هزارههای دور آمدی
درین درازنای خونفشان
به هر قدم نشان نقش پای توست
.

درین درشتناک دیوالخ
ز هر طرف طنین گامهای استوار توست
بلند و پست
این گشاده دامگاه ننگ و نام
بهخوننوشته نامۀ وفای توست
چه تازیانهها که از تن تو تاب عشق آزمود
چه دارها که از تو گشت سربلند
زهی شکوه قامت بلند عشق
که استوار ماند در هجوم هر گزند

.

نگاه کن
هنوز آن بلند دور
آن سپیده ،آن شکوفهزار انفجار نور
کهربای آرزوست
سپیدهای که جان آدمی هماره در هوای اوست
به بوی یک نفس در آن زالل دمزدن
سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز
رو نهی بدان فراز

.

چه فکر میکنی؟
جهان چو آبگینۀ شکستهایست
که سرو هم در او شکسته مینمایدت
چنان نشسته کوه در کمین درههای این غروب تنگ
که راه بسته مینمایدت

.

زمان بیکرانه را
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تو با شمار عمر ما مسنج
به پای او دمیست این درنگ درد و رنج
بسان رود
که در نشیب دره سر به سنگ میزند
رونده باش
امید هیچ معجزی ز مرده نیست
.

زنده باش

.

فریدون مشیری
متولد تهران ( .)۲۰۰۰-۱۹۲۶موسیقیدان و شاعر و ادیب مشهور
معاصر .در شعر کالسیک و شعر نو ممتاز است .از پانزدهسالگی شروع
به سرودن شعر کرد .چندین دفتر شعر از وی منتشر شده و مورد
استقبال مردم قرار گرفته است .برای خواندن اشعارش به آمریکا و اروپا
سفرهای زیادی کرد و جوایزی دریافت نمود .مشهورترین شعر عاشقانۀ
او ،شعر «کوچه» است.
گرگ نفس
گفــت دانــایی کــه :گرگی خیرهســـر

هســــت پنهــان در نهــاد هر بشـــر

o

o

الجرم جاریســــت پی کاری ســـترگ

روز و شب ،مابین این انسان و گرگ

o

o

صاحب اندی شه داند چاره چی ست

زور بــازو چــارۀ ای ـن گــرگ ن ـیســــت
o

o

ای بســــا انســــان رنــجــور پــری ـش

ســـخت پیچیده گلوی گرگ خویش

o

o

وی بســـــا زورآفــریــن مــرد دلــیــر

هســت در چنگال گرگ خود اســیر

o

o

هر کــه گرگش را درانــدازد بــه خــاک

رفتـهرفتـه میشـــود انســــان پـاک

o

o

و آن که از گرگش خورد هر دم شکست

گرچه انسـان مینماید گرگ هسـت

o

o
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خ لقو خوی گرگ پی ـدا می کنــد

و آن کــه بــا گرگش مــدارا می کنــد
o

o

در جــوان ـی جــان گــرگــت را بــگ ـی ـر

وای اگر ا ین گرگ گردد بــا تو پ یر

o

o

روز پیری ،گر که باشــی هم چو شــیر

نــاتــوان ـی در مصــــاف گــرگ پ ـی ـر
o

o

گرگهــاشــــان ره نمــا و ره برنــد

مــردمــان گــر ی ـکــدگــر را م ـیدرنــد
o

o

اینکه ان سان ه ست این سان دردمند

گـرگهــا فـرمــانـروایـی مـیکـنـنــد

o

o

و آن ســـتم کاران که با هم محرما ند

گرگهــاشــــان آشـــنــای ـان همانــد

o

o

با که با ید گفت این حال عج یب؟

گرگهــا همراه و انســــانهــا غری ـب
o

o

ای عشق
میسـوختم از حسـرت و عشـق تو بسـم بود

میخواهم و میخواســـتمت تا نفســـم بود
o

o

عشـــق تو بســـم بود ،که این شـــع لۀ ب یدار

روشـــنگر شــــبهــای بلنــد قفســـم بود

o

o

آن بخــت گریزنــده دمی آمــد و بگــذشــــت

غم بود ،که پیوســـ ته نفس در نفســـم بود

o

o

دســت من و آغوش تو ،هیهات ،که یک عمر

تن ها نفســـی با تو نشـــســـتن هوســـم بود

o

o

بالله ،که بهجز یاد تو ،گر هیچ کســم هســت

حاشا ،که بهجز عشق تو ،گر هیچ کسم بود

o

o

ســـی مای مســـی حایی اندوه تو ،ای عشـــق

در غربــت ا ین م ه لکــه فری ـادرســــم بود

o

o

لــببســـتــه و پرســـوختــه از کوی تو رفتم

رفتم ،بــه خــدا گر هوســـم بود ،بســـم بود

o

o

آهنگ اشتیاق
بگذار ســـر به ســـی نۀ من تا که بشـــنوی
o

آهــنــگ اشـــــتــیــاق دلــی دردمــنــد را
o

شاید که پیش ازین نپسندی به کار عشق

آزار ایــن رمــیــدۀ ســـــر در کــمــنــد را

o

o

بگــذار ســـر بــه ســـینـۀ من تــا بگویمــت

اندوه چیست عشق کدام است غم کجاست

o

o

ب گذار تا بگوی مت این مرغ خســـ ته جان

عمریســت در هوای تو از آش ـیان جداســت

o

o

خوا هم کــه جــاودانــه بنــا لم بــه دا منــت

دلتنگم آنچنــان کــه اگر بینمــت بــه کــام
o

o

شــــای ـد کــه جــاودانــه بمــانی کنــار من

ای نــازنین کــه هیچ وفــا نیســــت بــا منــت

o

o

تــو آســـــمــان آبــی آرام و روشـــــنــی
o

من چون ک بو تری کــه پرم در هوای تو
o
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بـا اشــــک شـــرم خویش بریزم بـه پـای تو

o

o

بگذار تا ببوســـمت ای نوشـــخند صـــبح

بگـذار تا بنوشـــمـت ای چشـــمـۀ شـــراب
o

o

ب یمــار خنــدههــای توام بیشـــتر بخنــد
o

خــورشــــی ـد آرزوی مــن ـی گــرمتــر بــتــاب

1

o

همه میپرسند
همه میپرسند
چیست در زمزمۀ مبهم آب؟
چیست در همهمۀ دلکش برگ؟
چیست در بازی آن ابر سپید؟
روی این آبی آرام بلند
که تو را میبرد اینگونه به ژرفای خیال
چیست در خلوت خاموش کبوترها؟
چیست در کوشش بیحاصل موج؟
چیست در خندۀ جام؟
که تو چندین ساعت مات و مبهوت به آن
مینگری؟
نه به ابر ،نه به آب ،نه به برگ
نه به این آبی آرام بلند
نه به این خلوت خاموش کبوترها
من به این جمله نمیاندیشمو
به تو میاندیشمو
ای سراپا همه خوبی تک و تنها به تو
میاندیشم
همه وقت همه جا
من به هر حال که باشم ،به تو میاندیشم
تو بدان این را
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1با این شعر ،تصنیفی با عنوان «اشتیاق» به آهنگسازی فرهاد فخرالدینی و با صدای علیرضا قربانی منتشر شده است.
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تنها تو بدان
تو بیا ،تو بمان با من ،تنها تو بمانو
جای مهتاب به تاریکی شبها تو بتاب
من فدای تو ،به جای همه گلها تو بخند
تو بمان با من ،تنها تو بمانو
در دل ساغر هستی تو بجوش
من همین یک نفس از جرعۀ جانم باقیست
آخرین جرعۀ این جام تهی را تو بنوشو

مهرداد اوستا (محمدرضا رحمانی یاراحمدی)
متولد بروجرد ( .)۱۹۹۱-۱۹۲۹فلسفهدان ،موسیقیدان و شاعر غزلسرا و
قصیدهسرای برجستۀ معاصر .در زمان پهلوی بهدلیل اشعار سیاسی ،چندین
سال بازداشت شد .همراه با تحصیل فلسفۀ غرب نزد سباستین مونۀ فرانسوی،
به او عرفان شرق را آموخت .برای سخنرانی به پاکستان ،افغانستان ،فرانسه و
ایتالیا رفت .در انگلستان با برتراند راسل دیدار کرد .در سوئیس ،ژان پل سارتر را
مالقات کرد .در ایران ،به تدریس فلسفه ،ادبیات فارسی ،فلسفۀ تاریخ ،تاریخ هنر،
زیباییشناسی و موسیقی اشتغال داشت.

شکوه
وفــا نکردی و کردم ،خطــا نــدیــدی و دیــدم

شـــکســـتی و نشـــکســـتم ،بر یدی و نبر یدم

o

o

اگـر ز خـلـق مـالمــت و گـر ز کـرده نــدامــت

کشــیدم از تو کشــیدم ،شــنیدم از تو شــنیدم

o

o

کیام؟ شکوفۀ ا شکی که در هوای تو هر شب

ز چشـــم ناله شـــکفتم ،به روی شـــکوه دویدم

o

o

چراکــه از همــه عــا لم ،م حبــت تو گزی ـدم

مرا نصـــ یب غم آ مد ،به شــــادی ه مه عالم
o

o

چو شـــمع خنده نکردی ،مگر به روز ســـیاهم

چو ب خت جلوه نکردی ،مگر ز موی ســـپ یدم

o

o
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نــدا م تی کــه ن بردم ،مال م تی کــه نــدی ـدم
o

ن بود از تو گر یزی چ ن ین کــه بــار غم دل

ز دســت شــکوه گرفتم ،به دوش ناله کش ـیدم

o

o

جوانیام به ســـمند شـــتاب میشـــد و از پی

چــو گــرد در قــدم او ،دوی ـدم و نــرســــی ـدم
o

o

به روی ب خت ز د یده ،ز چهر عمر به گردون
o

گهی چو اشک نشستم ،گهی چو رنگ پریدم
o

وفــا نکردی و کردم ،ب ـه ســـر نبردی و بردم
o

ثبــات عهــد مرا دی ـدی ای فروغ ا می ـدم؟

1

o

چیستی
با من بگو تا کیســـتی ،مهری؟ بگو ،ماهی؟ بگو
o
خوابی؟ خیالی؟ چی ستی؟ ا شکی؟ بگو ،آهی؟ بگو
o

راندم چو از مهرت سخن ،گفتی بسوز و دم مزن
o

دیگر بگو از جــان من ،جــانــا چــه میخواهی؟ بگو
o

گیرم نمیگیری دگر ز آشـــفتـۀ عشـــقــت خبر
o

بر حـال من گـاهی نگر ،بـا من ســـخن گـاهی بگو
o

ای گل پی هر خس مرو ،در خلوت هر کس مرو
o

گو یی کــه دا نم ،پس مرو ،گر آگــه از را هی ب گو
o

غمخوار دل ای مه نیای ،از درد من آ گه نیای
o

وللــه نیای ،بــاللــه نیای ،از دردم آگــاهی؟ بگو
بر خلوت دل ســـرزده یک شـــب درآ ســـاغرزده
o

آ خر ن گو یی ســـر زده از من چــه کوتــا هی؟ ب گو
o

من عاشـــق تنهاییام ســـرگشـــتۀ شـــ یداییام
o

د یوانــهای رســـوا ییام ،تو هرچــه می خواهی بگو
o

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کوه» ،به آهنگسازی و خوانندگی عبدالحسین مختاباد منتشر شده است.
 .1با این شعر ،تصنیفی با عنوان « ِش ِ
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بازآ
بــازآ کــه چون برگ خزانم رخ زردیســــت
o

با یاد تو دمســــاز دل من دم ســـردیســــت
o

گر رو بــه تو آوردهام از روی نیــازیســــت

ور دردســـری میدهمت از ســـر دردیســـت

o

o

از را هروان ســــ فر عشــــق در ین دشــــت

گلگونه ســـرشـــکیســـت اگر راهنوردیســـت
o

o

سرگشته چه فریادی و خونین چه نبردی ست

در عرصــــۀ ا ندیشــــۀ من با که توان گ فت
o

o

غـمـخـوار بــهجـز درد و وفــادار بــهجـز درد

جز درد که دانست که این مرد چه مردیست؟

o

o

از درد ســــ خن گ ف تن و از درد شــــ نیــدن

بــا مردم بیدرد نــدانی کــه چــه دردیســــت
o

o

چون جام شـــفق موج زند خون به دل من
o

بــا این همــه دور از تو مرا چهرۀ زردیســــت
o

رحیم معینی کرمانشاهی
متولد کرمانشاه ( .)۲۰۱۸-۱۹۲۹نقاش ،روزنامهنگار ،نویسنده و
شاعر .ابتدا کار دولتی داشت و سپس به تحقیق و شعر و هنر گرایش
یافت .چندین روزنامه را بنیانگذاری کرد و خود در آنها مطالب
تحقیقی مینوشت .از آثار مهم او  ۱۰جلد شعر منظوم به روش
فردوسی ،در تاریخ ایران پس از حملۀ اعراب تا دورۀ معاصر است.
دوستی
بــه دوســـتی نتوان تکیــه ا ین زمــان کردن

بــه روی آب نمیبــایــد آشـــیــان کردن

o

o

تفــاو تی ن کنــد رو بــه ا ین و آن کردن

بــه هرچــه مینگرم بیثبــات و لرزان اســــت
o

o

چــه جــای شـــکوۀ دل همــدمی نمی ب ینم

در این د یار غریبم ،چه میتوان کردن

o

o

تمــام عمر عز یزم بــه امتحــان کردن

بــرای یــافــتــن یــار یــکــدلــی بــگــذشــــت
o

o

به جاه و مکنت خود تکیه آنچنان سست است

کــه اعتمــاد بــه یــاران مهربــان کردن

o

o

مخواه آنچــه دلــت خواهــد ای اســـیر هوس
o

که ســـود ها ببری از چنین ز یان کردن
o
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به عاشــقان نظری کن به شــکر نعمت حســن

کرامتیســــت مح بت به ناتوان کردن

o

o

دریغ و درد کــه احســــاس ســـینــهســـوزم را
o

نمی توانم از ا ین خوب تر بیــان کردن
o

دوست
در زدم و گفت کیست؟ گفتمش ای دوست ،دوست
o

گفت در آن دوست چیست؟ گفتمش ای دوست ،دوست
o

گفت اگر دوستی ،از چه در این پوستی
o

دوست که در پوست نیست؟ گفتمش ای دوست ،دوست
o

گفت در آن آب گل دیدهام از دور دل
o

او به چه امید زیست؟ گفتمش ای دوست ،دوست
o

گفتمش این هم دمیست ،گفت عجب عالمیست
o

ساقی بزم تو کیست؟ گفتمش ای دوست ،دوست
o

در چو به رویم گشود ،جملۀ بود و نبود
o

دیدم و دیدم یکیست ،گفتمش ای دوست ،دوست
o

نادر نادرپور
متولد کرمان ( . )۱۹۹۹ - ۱۹۳۰شاعر ،نویسنده و مترجم .از
خاندان نادرشاه افشار .تحصیالتش را در فرانسه گذراند و از
دانشگاه سوربن پاریس ،دکترای زبان و ادبیات فرانسه گرفت .در
ایران ،مدتی در وزارت فرهنگ مسهولیت داشت .چندین دفتر شعر
و چندین اثر تحقیقی و ترجمه ای از خود به یادگار گذاشته است.
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پیکرتراش
پ ـی ـکــرتــراش پ ـی ـرم و بــا ت ـیشــــۀ خ ـی ـال

ی ـک شــــب تو را ز مرمر شـــعر آفری ـدهام

o

o

تــا در ن گ ین چشـــم تو ن قش هوس نهم

نــاز هــزار چشـــــم ســـــیــه را خــریــدهام

o

o

بر قامتت که و سو سۀ ش ستو شو در او ست

پــاشـــــیــدهام شـــــراب کــفآلــود مــاه را

o

o

تــا از گــزنــد چشــــم بــدت ای ـمــن ـی دهــم

دزدی ـدهام ز چشــــم حســــودان نــگــاه را

o

o

تــا پ یچ و تــاب قــد تو را د لنشــــ ین ک نم

دســـت از ســـر ن یاز به هر ســـو گشـــودهام

o

o

از هــر زنــی تــراش تــنــی وام کــردهام

از هـر قــدی کـرشــــم ـۀ رقصــــی ربـودهام

o

o

امــا تو چون بتی کــه بــه بــتســــاز ننگرد

در پیش پــای خویش بــه خــاکم فکنــدهای

o

o

مســــت از مـیغـروری و دور از غـم مـنـی

گویی دل از کسـی که تو را سـاخت کندهای

o

o

هشــــدار ز آ نکــه در پس ا ین پردۀ نی ـاز

آن بــتتــراش بــلــهــوس چشــــمبســــتــهام

o

o

یک شــب که خشــم عشــق تو دیوانهام کند

بین ند ســــا یه ها که تو را هم شـــکســـ تهام

o

o

مظاهر مصفا
متولد تفرش ( .)۲۰۱۹-۱۹۳۳شاعر ممتاز ،مصحح ،نویسنده و استاد
دانشگاه تهران .وی با شعر نو مخالف بود و ْ
خود به سبک کالسیک شعر
میسرود .او شاگرد ملکالشعرا بهار بود و بعد از بهار ،وی را بزرگترین
قصیدهسرای معاصر ایران دانستهاند .چندین دفتر شعر از وی به چاپ رسیده
ْ
استاد
و تعدادی از اشعارش به زبانهای مختلف ،ترجمه شده است.
تصحیحات مهمی از آثار کهن دارد.
هیچ
مردی ز شــــ هر هرگزم از روزگــار ه یچ
o

از شــــهـر بـیکـران ـۀ هـرگـز رســــی ـدهام

جــان از ِنتــاج هرگز و تن از تبــار ه یچ
تــا رخــت خویش بــاز کنم در دی ـار هیچ

o

o

o

از کـورهراه هـرگـز و هـیـچـم مســــافـری

در دســت ،خون هرگز و در پای ،خار هیچ

o

o
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در دل ،ام ید ســـرد و به ســـر آرزوی خام
o

اشــک شــاید و بر دوش ،بار هیچ
در دیده
ِ

o

حرف بوک و به لب ،قصـــۀ مگر
در کام،
ِ

بر جبهه ،نقش کاش و به چهره ،نگار هیچ

o

ـــار مرگ
دن بال آب زندگی از چشـــ مهسـ ِ

o

ان موج
د ست از کنار ش سته ،ن ش سته می ِ
دیـــوانـــۀ ِخـــ َر ْد َور و فـــرزانـــۀ جـــهـــول
ّ
ّ
ـد ذل و ضـــعف
بــا عز اقتــدار و بــه پــابنـ ِ
هم خود کتــاب عبرت و هم اعتبــارجوی
o

o

o

o

o

o

o

ـل مردمی از جو یبــار ه یچ
جوی ـای نخـ ِ
ســـر ج هان زده ســـر بر ک نار هیچ
پا بر
ِ

دشـــت جنون ،هوشـــ یار هیچ
عقلآفری ِن
ِ
o

o

حکم اخت یار و به دســــت اخت یار هیچ
با ِ

دفــتــر زمــانــۀ بــیاعــتــبــار هــیــچ
از
ِ
یکچند خیره کوفته ســـر بر جدار هیچ
o

چنــدی عبــث نهــاده قــدم در ره خی ـال
o

o

شک هنر پیش پای خلق
عمری ف شانده ا ِ

ی عنی کــه کرده گوهر خود را نثــار ه یچ
ْ
ســـیمرغجوی غــافلم از کوهســــار هیچ

o

قــافآرزوی بــاطـلـم از دشــــت پـرغـراب
o

o

o

گمکردهراه پیکیام از شـــهر بینشــــان
o

پ یغــام پر ز پوچ رســــا نم بــه ی ـار ه یچ
o

صــراف ســرنوشــتم و ســنجم بهای خاک
o

نقــاد بــادســــ ن جم و گ یرم عی ـار ه یچ
o

ب یع و شــــرای خو نم و بی ـاع داغ و درد

بــازارگــان مـرگـم و گـوهـرشــــمــار هـیـچ

o

o

جنس همــهزی ـانم و ســـودای هیچســـود
ِ

ســـودا گر خی ـالم و ســـرمــای ـهدار ه یچ

o

گــنــج ـی ـن ـۀ دری ـغــم و وی ـران ـۀ فســــوس

o

انــدوهگ ین ب یهــده افســـوس خوار ه یچ

o

o

آیــای بــیجــوابــم و امــای بــیدلــیــل

گــفــتــار پــوچگــونــه و پــنــداروار ه ـی ـچ
o

o

نــاپــایـدار کوهم و برجــایمــانــده ســـیـل
o

گردون نورد گردم و گردونســـپــار ه یچ
o

بر گرد خو یش دور زده در مــدار ه یچ

پرگــار ســـرنگونم و عمری بــه پــای ســـر
o

o

عــزلــتنشــــیـن خــان ـۀ بـیآســــمــانــهام

محنــتگزین بیدر و پیکر حصــــار هیچ
o

o

انــدیشــــۀ مـحــالـم و ســــودای بــاطـلـم

تراز صـــورت و صـــورت نگــار ه یچ
معنی ِ

o

o

در وادی فـریـبـم و لــبتشــــن ـۀ ســــراب

در خــان ـۀ دروغم و چشـــمانتظــار ه یچ

o

o

بــدنــا می حی ـا تم و بر صــــ فح ـۀ زمــان

بــا خون خود نگــاشـــتــهام ی ـادگــار هیچ
o

o

م ظ لوم بی ت ظ لم و مصــــ لوبوار ه یچ

محکوم بی گنــاهم و معصـــوم بی پنــاه
o

o

دردم از ا ی نکــه تــافتــهام از امی ـد ســـرد

داغم از این که ســـوخ تهام در شـــرار هیچ

o

o

یا هیچ د یدها ید کســـی دوســـتدار هیچ؟

کس خواســـتار هرگز ،هرگز شـــن یدها ید؟
o

o

آن هیچکس کــه هرگز نشـــنی ـدهای منم

هم دوســـتدار هرگز و هم خواســـتار هیچ

o

o
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محمدرضا شفیعیکدکنی
متولد کدکن نیشابور ( .) ۱۹۳۹شاگرد برجستۀ ادیب نیشابوری.
استاد ممتاز در علوم اسالمی ،عرفان ،نقد ادبی و زبان و ادبیات
فارسی .مدتی در دانشگاه پرینستون آمریکا به تحقیق پرداخت .از
برجسته ترین محققان حال حاضر ادبیات ،فرهنگ ،عرفان و
تصوف و نقد ادبی است .بسیاری از آثار مهم عرفانی را شرح و
تصحیح نموده است .چندین دفتر شعر دارد و اشعارش بسیار مورد
توجه و عالقۀ مردم است .کتاب های تحقیقی استاد در تمام دانشگاه های ایران تدریس می شود.
برجسته ترین تحقیقات وی در آثا ر عطار نیشابوری است .در سال  ۲۰۱۹مدال عالی هنر برای
صلح را دریافت کرد .دکتر شفیعی بزرگ ترین ناقد ادبی حال حاضر در دانشگاه های ایران است.

بوسههای باران
بی ـداری ســـتــاره در چشـــم جو یبــاران

ای مهربانتر از برگ در بوســـه های باران
o

o

آیینـۀ نگـاهـت پیونـد صـــبح و ســــاحـل

لبخ ند گاه گا هت صـــبح ســـ تاره باران

o

o

بــازآ کــه در هوای ـت خــاموشـــی جنونم

فر یاد ها برانگیخت از ســـنگ کوهســـاران

o

o

ای جوی بار جاریو زین ســـا یه برگ مگریز

کاین گونه فرصت از کف دادند بیشماران

o

o

ب یرون نمی توان کرد حتی بــه روزگــاران

گفتی :به روزگاران مهری نشـــســـته گفتم
o

o

بیگـانگی ز حـد رفـت ای آشـــنـا مپرهیز

زین عا شق پ شیمان سرخیل شرم ساران

o

o

پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند

دی ـوار زنــدگ ـی را زی ـن گــونــه ی ـادگــاران

o

o

وین نغمـۀ محبــت بعــد از من و تو مــانــد
o

تا در ز ما نه باقیســــت آواز باد و باران
o

بشکن
نفسم گرفت از این شب ،در این حصار بشکن

در ا ین حصــــار جــادو یی روزگــار بشـــکن

o

o

چو شـــ قایق ،از دل ســـ نگ ،برآر را یت خون

به جنون ،صــالبت صــخرۀ کوهســار بشــکن
o

o

تو کــه ترجمــان صـــبحی ،بــه ترنم و ترانــه
o

لب زخمدیده بگشـــا ،صـــف انتظار بشـــکن
o
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تو خود آفتاب خود باش و طلسم کار بشکن

o

o

ب سرای تا که ه ستی ،که سرودن ا ست بودن

بــه ترنمی دژ وحشــــت این دی ـار بشـــکن

o

o

شـــب غارت تتاران ،همه ســـو فکنده ســـا یه

تو به آذرخشــی این ســایۀ دیوســار بشــکن

o

o

ز برون کســـی ن یا ید چو به یاری تو ،این جا

تو ز خویشـــتن برونآ ،ســـپه تتار بشـــکن

o

o

1

نکردیم آغاز
به پایان رسیدیم اما
نکردیم آغاز
فروریخت پرها
نکردیم پرواز
ببخشای ای روشن عشق ،بر ما ببخشایو
ببخشای اگر صبح را ما به مهمانی کوچه دعوت نکردیم
ببخشای اگر روی پیراهن ما نشان عبور سحر نیست
ببخشای ما را اگر از حضور فلق روی فرق صنوبر خبر نیست
نسیمی گیاه سحرگاه را
در کمندی فکندهست و تا دشت بیداریاش میکشاند
و ما کمتر از آن نسیمیم
در آن سوی دیوار بیمیم
ببخشای ای روشن عشق ،بر ما ببخشایو
به پایان رسیدیم ،اما
نکردیم آغاز
فروریخت پرها
نکردیم پرواز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1با این غزل ،آهنگی با عنوان «حصار شب» به آهنگسازی تهمورس پورناظری و با صدای همایون شجریان منتشر شده است.
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دیباچه
بخوان به نام گل سرخ ،در صحاری شب
که باغها همه بیدار و بارور گردند
بخوان ،دوباره بخوان تا کبوتران سپید
به آشیانۀ خونین دوباره برگردند
رواق سکوت
بخوان به نام گل سرخ ،در ِ
که موج و اوج طنینش ز دشتها گذرد
پیام روشن باران
ز بام نیلی شب
که رهگذار نسیمش به هر کرانه برد
ز خشکسال چه ترسی؟
که سد بسی بستند
نه در برابر آب
که در برابر نور
و در برابر آواز و در برابر شور…
در این زمانۀ عسرت
به شاعران زمان ،برگ رخصتی دادند
که از معاشقۀ سرو و قمری و الله
سرودها بسرایند ژرفتر از خواب ،زاللتر از آب
تو خامشی ،که بخواند؟
تو میروی ،که بماند؟
که بر نهالک بیبرگ ما ترانه بخواند؟
از این گریوه به دور
در آن کرانه ببین
بهار آمده از سیم خاردار گذشته
گوگردی بنفشه چه زیباستو
حریق شعلۀ
ِ
هزار آینه جاریست
هزار آینه اینک

75

به همسرایی قلب تو میتپد با شوق
زمین تهیست ز رندان
همین تویی تنها
که عاشقانهترین نغمه را دوباره بخوانی
بخوان به نام گل سرخ و عاشقانه بخوان:
«حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی»
نسیم و گون
«به کجا چنین شتابان؟»
گون از نسیم پرسید
«دل من گرفته زینجا هوس سفر نداری
ز غبار این بیابان؟»
«همه آرزویم اما
چه کنم که بستهپایم»
«به کجا چنین شتابان؟»
«به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرایم»
«سفرت بهخیرو اما تو و دوستی خدا را
چو از این کویر وحشت به سالمتی گذشتی
به شکوفهها ،به باران
برسان سالم ما را»
حالج
در آینه دوباره نمایان شد
با ابر گیسوانش در باد
باز آن سرود سرخ اناالحق
ورد زبان اوست
تو در نماز عشق چه خواندی؟ که سالهاست
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باالی دار رفتی و این شحنههای پیر
از مردهات هنوز
پرهیز میکنند
نام تو را به رمز
رندان سینهچاک نشابور
در لحظههای مستی
مستی و راستی
آهسته زیر لب
تکرار میکنند
وقتی تو روی چوبۀ دارت
خموش و مات بودی
ما
انبوه کرکسان تماشا با شحنههای مامور
مامورهای معذور
همسان و همسکوت ماندیم
خاکستر تو را
باد سحرگهان
هر جا که برد
مردی ز خاک رویید
در کوچهباغهای نشابور
مستان نیمشب به ترنم
آوازهای سرخ تو را باز
ترجیعوار زمزمه کردند
نامت هنوز ورد زبانهاست
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بیژن سمندر
متولد شیراز ( . )۲۰۱۹- ۱۹۴۲پژوهشگر ،هنرمند ،شاعر ترانه سرا،
نوازنده و بنیان گذار شعر گویش شیرازی .دکترای ادبیات دانشگاه
تهران و دکترای معماری و دکترای حقوق خاورمیانه و آسیا از
واشینگتن آمریکا.

عشق
بیا تا لیلی و مجنون شــویم ،افســانهاش با من

مگو دیوانــه کوو دیوانــه کوو دیوانــهاش بــا من

o

o

ب یا تا ســـر به روی شـــانۀ هم ،راز دل گوییم

اگر مویت چو روزم شد پری شان ،شانهاش با من
o

o

خرا بم کن ،خراب ،آبــادی و یرانــهاش بــا من

در میخانۀ چشـــمت به گلگشـــت نگه بگشـــا
o

o

در این دنیای وانفســـای حســـرتزای بیفردا

خدایاو عاشـــقان را غم مده ،شـــکرانهاش با من

o

o

چه بشکنبشکنی دارد فلک در کار سرمستان

تو پیمان بشــکنی ،نشــکســتن پیمانهاش با من

o

o

ســـالم ای غمو ســـالم ای همزبان مهربان دل

ب یا در ســـی نۀ من خانه کن ،همخانهاش با من

o

o

بگو دیگر ســـمنــدر در دل آتش نمیســـوزد

تو افســـون کن دلم را ،گرمی افســـانهاش با من

o

o

عطر یاد تو
بگو که گل نفرســـتد کســـی به خانۀ من
o

که عطر یاد تو پر کرده آشـــ یا نۀ من
o

تو چلچراغ ســـعــادت فروز بخــت منی
o

به جای ماه ،تو پرتو فشان به خانۀ من
o

شبی به تاک تن ت شنهام بپیچ که صبح

بهشــت بشــکفد از جان هر جوانۀ من

o

o

بــه بــال بــاد ســـپردم ترانــه تــا کــه مگر

رسد به گوش تو گلبانگ عا شقانۀ من
o

o

به شـــوق روی تو من زندهام خدا داند

برای زیســـتن ای نک تویی ب ها نۀ من

o

o

چه آتشی تو خدا را ،که شعلههای غمت

به باد داده شـــکیب ســـمندرانۀی من

o

o
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نصرالله مردانی
متولد کازرون ( .)۲۰۰۳-۱۹۴۷شاعر غزل حماسی .خوننامۀ خاک او
کتاب برگزیده شد .عالوه بر شعر ،تعدادی آثار تحقیقی دارد.

راز سربهمهر
مــا راز ســــربــه م هر ی ـک آغــاز م ب ه م یم
o

ی عنی در ا ین ســـراچ ـۀ بــاز یچــه آدم یم
o

شــــا ید به شـــ یب درۀ این جن گل بزرگ
o

ما ســـا یهای ز شـــا خۀ یک ب ید درهمیم
o

در پرتگــاه صـــخرۀ صـــحرای نیســـتی
o

گوی ـا کــه مــا نت یج ـۀ لبخنــد ی ـک دم یم
o

چون نقطــه ،کوچک یم بــه پرگــار روزگــار

امــا بــرون ز دایــرۀ هــر دو عــالــمــیــم

o

o

در مــا هزار عــالم د ی گر نه فتــه اســــت

مــا جــام در غــبــار فــرورفــتــۀ جــم ـی ـم

o

o

از مــا ربــوده دیــو زمــان خــاتــم روان

آنجــا کــه مــا ت ج لی اســـمــام اع ظم یم

o

o

ســـنگینی تمامی عالم به دوش ماســـت

ما در حریم عشــق تو ای دوســت محرمیم
o

o

جوشــــی ـده از ب لنــدی فری ـاد مــا زمــان

گاهی چو دود آتش و گاهی چون شبنمیم

o

o

در ما بهشـــت و دوزخ درهمتن یده اســـت
آ گه نشــــد ز سـ ّ
ــر ســـو یدای ما کســـی

اهریمن و فرشـــ تۀ یک قصــــه با همیم
مــا قصــــۀ شـــگفــت مســـیحــا و مریمیم

o

o

o

o
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مهدی فرجی
متولد کاشان ( .)۱۹۷۹با اینکه شاعری جوان است ،شعرهایش با
استقبال مردم روبهرو شده است .از وی چند دفتر شعر منتشر شده است.

قبول کن
شـــوق پر کشـــ یدن اســـت در ســـرم قبول کن
o

دلشـــکســـتــهام اگر نمیپرم ،قبول کن
o

جا نمیشـــود به حجم باورم ،قبول کن

ای ـنــکــه دور دور بــاشــــم از تــو و نــب ـی ـنــمــت
o

o

گــاه پــر زدن در آســـــمــان شـــــعــرهــات را

از من ،از منی که یک کبوترم ،قبول کن

o

o

در اتــاق رازهــای تــو ســـــرک نــمــیکشـــــم

بیش از آنچه خوا ستی نمیپرم ،قبول کن

o

o

قــدر یـک قفس کــه خلوتــت بـه هم نمیخورد

گــاه نــامــه می برم ،میآورم ،ق بول کن

o

o

با تو چشـــم پاک یک برادرم ،قبول کن

پــا کم آنقــدر کــه آســــمــان صــــاف ت یرمــاه
o

o

هی نگو که عشقمان جداست شعرمان جداست

بیتو من نه عاشــقم نه شــاعرم ،قبول کن

o

o

آب ،وقـتـی آب ایـنقــدر گــذشــــتــه از ســــرم
o

من نمی توانم از تو بگــذرم ،قبول کن
o

فصل دوم
شاعران غزل نو سرای

مهدی سهیلی
متولد تهران ( .)۱۹۸۷-۱۹۲۴شاعر ،نویسنده ،طنزپرداز و مجری
برنامه های نمایشی و رادیویی .چندین دفتر شعر از او منتشر شده و
مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

شهرزاد قصهگو
خانه چون فانوس خاموش است و شمع خانه نیست
باغ اگر بی گل شـــود انگیزه در پروا نه نیســـت
o

تــا ز بــزم گــرم ی ـاران ســــاق ـی گــلــچــهــره رفــت
در حریفان گریه هســت و نغمۀ مســتانه نیســت
o
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بــلــبــلــم امــا نــدارم نــغــمــه در بــاغ خــزان
هر صدف باشد خزف گر در دلش دردانه نی ست
o

دســـــت زن بــایــد کــه افــروزد چــراغ عــمــر را
o

خـانـۀ بیبـاغبـان را لطف در گلخـانـه نیســــت
ب ـیپــنــاه دســــت او ی ـک دم نــدارم تــک ـی ـهگــاه
در گری بان میبرم ســـر را اگر بر شـــانه نیســـت
گر نباشـــد شـــهرزاد قصـــهگو از شـــب چه ســـود؟
o

زن بود خود شهرزاد و این سخن اف سانه نی ست
o

هر ق فس را ن غم ـۀ ب لبــل گلســــتــان می کنــد
o

خــان ـۀ بیزن برای مرد جز غمخــانــه نیســــت
o

روح هنر
بوی تو را نســـیم ســـحر میدهد به من
o

یک نا مه از تو حال دگر مید هد به من
o

هر شــــب در آرزوی تو پرواز می ک نم

پــروان ـۀ خـی ـال تــو پــر مـیدهــد بــه مــن

o

o

پیرم به چهره لیک جوانم ز شوق و شور

خوشعشرتا که عشق پسر میدهد به من

o

o

مــا را ز راه دور بــه آغــوش خــوانــدهای

خود مژدۀ تو شـــوق ســـفر میدهد به من

o

o

ای نــاز ن ین غ مزده هرگز بــه ی ـاد مــا

گر یان مشـــو که باد خبر مید هد به من

o

o

ســــا مان گرفت شـــعر پدر در هوای تو

عشـــق پســـر نشـــاط ظفر میدهد به من
o

o

هر واژه را بــه عشـــق تو در رقص آورم

جــانــا غم تو روح هنر میدهــد بــه من

o

o

در بــاغ جــان نهــال خیـال تو کــاشـــتم

اکنون به شــکل اشــک ثمر میدهد به من

o

o

گفتی د عا کنم به تو در حال جذ به ها

این حال را دعای ســـحر مید هد به من

o

o

با یک نظر ز لطف خدا شعر من شکفت

وین مژده بین که اهل نظر میدهد به من

o

o
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بهانه با من
گفتم که آشـــیان کو؟ گفت آشـــیانه با من

گفتم به دام اســـیرم ،گف تا که دا نه با من
o

o

گفتم که بیب هارم شـــوق ترا نهام نیســــت

گف تا ب یا به گلشـــن ،شـــور ترا نه با من
o

o

گفتــا تو بــال بگشــــا ،راه بهــانــه بــا من

گفتم بهانهای نی ســـت تا پر زنم به ســـو یت
o

o

گفتم بــه فصــــل پیری در من گلی نروی ـد

گفتــا کــه من جوانم ،فکر جوانــه بــا من

o

o

گفتم که خان مانم در کار عاشـــقی ر فت

گفتا به کار خود باش ،تدبیر خانه با من

o

o

گفتم به جرم شـــادی جور زمان مرا کشـــت

گفتا تو شـــادمان باش ،جور زمانه با من

o

o

گفتم ز عشـــقبازی در کس نشـــان ند یدم

زد بوســــه بر ل بانم ،گف تا نشــــا نه با من

o

o

گفتم دلم چو مرغیست کز آشیانه دور است

دستی به زلف خود زد ،گفت آشیانه با من

o

o

گــفــتــم ز مــهــربــانــان روزی گــری ـزم آخــر

گفتا که مهربان باش ،اشــک شــبانه با من

o

o

محمدعلی بهمنی
متولد دزفول ( . )۱۹۴۲شاعر غزل نو و ترانهسرا .در کنار فعالیتهای
فرهنگی ،ازجمله همکاری با شبکۀ رادیویی و مجلهها و هفتهنامهها ،به
کار شعر و شاعری میپردازد .اشعارش مورد استقبال اهل ادب است.
مهمترین مضمون شعری او «عشق» است .تعدادی از اشعارش را
خوانندگان ایرانی خواندهاند.

منحنی
مقــابــل خودمم بس کــه منحنی شــــدهام

مــن شــــن ـی ـدن ـی امــروز دی ـدن ـی شــــدهام

o

o

منی کــه بــا همــه تردیــد بــاورم شــــده بود

خــالف شـــــاعــریام آدمآهــنــی شـــــدهام

o

o

م نی کــه بــا من گم کردهام ت نی شــــدهام

منی که با من خود نیز ناتنیســــت هنوز
o

o

منی کــه پلــک گشـــودم بــه نور از ظلمــات

برای چشـــم خودم طرح دشـــمنی شــــدهام

o

o
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چــه نــاگهــان و چــه بیگــاه تلختــان نکنم

گــمــان کــن ـی ـد گــرفــتــار کــودن ـی شــــدهام

o

o

و هیچچیز بهجز حیرتم به حافظه نیســـت

قــبــول م ـیکــنــم آری نــگــفــتــن ـی شــــدهام

o

o

عــبــور کــردهام از عــمــق روزن ـی کــه نــبــود

و بــاز مــتــهــم نشــــر روشــــنــی شــــدهام
o

o

تو ف کر کن کــه مجــاب فرو ت نی شــــدهام

اگرچــه منحنی خواســـتگــاه خویشـــتنم
o

o

چه فرق؟ شعر خروشی ست در نهاد سکوت

که «منزوی» به من آموخت «بهمنی» شـدهام

o

o

گاهی دلم برای خودم تنگ میشود
گاهی دلم برای خودم تنگ میشود

وقتی حضور آینه کمرنگ میشود
َ
در جان گوشهای ک َرم زنگ میشود

o

o

گاهی که از پس تکرار بیسود لحظهها

نجوای کوچیدن از قفس آهنگ میشود

o

وقتی

میانۀ

بلوا

o

سکوت

دوست

o

o

اینجا نه جای ماندن خوبان راستگوست

هر کس که دم زند ز حق آونگ میشود

o

o

نفرین بر این زمانه که در چرخ روزگار

هر لحظه صد خیانت و نیرنگ میشود

o

o

در دستهای آلودۀ انسان قرن ما

برگ برگ تاریخ پر از ننگ میشود

o

o

وقتی که سخت غرقهام در این سیر قهقرا

آری ،دلم برای خودم تنگ میشود

o

o

محرمی نیست
تنهاییام را با تو قســمت میکنم ســهم کمی نیســت
گســـتردهتر از عــالم تنهــایی من عــالمی نیســــت
غم آنقــدر دارم کــه می خواهم تمــام o
فصــــلهــا را
o
بر سفرۀ رنگین خود بن شانمت بن شین غمی نی ست
حوای منو بر من مگیر این خود ستایی را o
که بی شک
o
تن هاتر از من در زمین و آســـ ما نت آدمی نیســــت
آیــیــنــهام را بــر دهــان تــکتــک یــاران oگــرفــتــم
o
تا روشـــنم شـــد در م یان مردگانم همدمی نیســـت
همواره چون من نهو فقط یک لحظه خوب o
من بیندیش
o

لبریزی از گفتن ولی در هیچ سویت محرمی نی ست
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مــن قصــــد نــف ـی بــازی گــل را و بــاران را نــدارم
o
شـــا ید برای من که همزاد کویرم شـــبنمی نیســـت
شـــاید به زخم من که میپوشـــم ز چشـــم oشـــهر آن را
o
در دســـتهای بینهایت مهربانش مرهمی نیســـت
شــــای ـد و ی ـا شــــای ـد هزاران شــــای ـد دیoگر اگرچــه
o

اینک به گوش انتظارم جز صـــدای مبهمی نیســـت
o

از تو نوشتن
این جا برای از تو نوشـــتن هوا کم اســــت

دنی ـا برای از تو نوشـــتن مرا کم اســــت

o

o

اکسـیر منو نه اینکه مرا شــعر تازه نیســت

من از تو مینویســم و این کیمیا کم اســت

o

o

سـرشـارم از خیال ،ولی این کفاف نیسـت

در شــعر من حقیقت یک ماجرا کم اســت
o

o

تا این غزل شـــب یه غزل های من شـــود
o

چیزی شــبیه عطر حضــور شــما کم اســت
o

گاهی تو را ک نار خود احســــاس میکنم

اما چقدر دلخوشــ ِی خوابها کم اســتو

o

o

خون هر آن غزل که نگفتم به پای توســت
ِ

آی ـا ه نوز آمــدنــت را بهــا کم اســــت؟و

o

o

زمانۀ بیهایوهوی
در ا ین زمــان ـۀ بیهــایوهوی اللپرســــت

خوشــا به حال کالغان قیلوقالپرســت

o

o

چگونــه شـــرح دهم لحظــه لحظ ـۀ خود را

برای این همـه نـابـاور خیـالپرســــت؟

o

o

بــه شــــبنشـــینی خرچنــگهــای مردابی

چگونه رقص کند ماهی زاللپرســـت؟
o

o

به پای هرزهعلف های باغ کالپرســـت

رســـ یده ها چه غر یب و نچ یده میافت ند
o

o

رسیدهام به کمالی که جز «انا الحق» نیست

کـمــال دار بـرای مـن کـمــالپـرســــت
o

o

ه نوز زنــدهام و زنــده بود نم خــاریســــت
o

به چشـــم تنگی نامردم زوالپرســــت

1

o

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1با این غزل ،آهنگی با عنوان «خرچنگهای مردابی» با آهنگسازی و صدای حبیب محبیان منتشر شده است .همچنین
شاعر در آلبومی با عنوان «گاهی دلم برای خودم تنگ میشود» این غزل را دکلمه کرده است.
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امشب
شــاید تو میخواهی مرا در کوچهها امشــب

از خــانــه ب یرون میزنم امــا کجــا امشــــب
o

o

پشـــت ســـتون ســـا یه ها روی درخت شـــب

میجویم ا ما نیســـتی در هیچ جا امشــــب

o

o

م ـیدانــم آری ن ـیســــت ـی امــا نــم ـیدانــم

بیهوده میگردم به دن با لت چرا امشــــب؟

o

o

هر شــــب تو را بیجســــتوجو می یافتم ا ما

نگذاشت بیخوابی به دست آرم تو را امشب

o

o

ها ...سایهای دیدمو شبیهت نیست اما حیفو

ای کاش میدیدم به چشــمانم خطا امشــب

o

o

هر شـــب صـــدای پای تو میآمد از هر چیز

حتی ز برگی هم نمیآیـد صــــدا امشــــب

o

o

امشــــب ز پشــــت ابرهــا بیرون نی ـامــد مــاه

بشـــکن قرق را ماه من ،بیرون ب یا امشـــب

o

o

گشـــتم تمام کوچهها را یک نفس هم نیســـت

شـــا ید که بخشـــ یدند دن یا را به ما امشـــب
o

o

با ید چه رنجی برده باشـــم بیتو تا امشـــب

طــاقــت نمیآرم تو کــه میدانی از دیشــــب
o

o

ای مــاجرای شـــعر و شــــبهــای جنون من

آخر چگونـه ســـر کنم بیمـاجرا امشــــب؟

o

o

یادگار تو
بــا پــای دل قــدمزدن آن هم کنــار تو

با شد که خ ستگی ب شود شرم سار تو

o

o

در دفتر همیشـــۀ من ثبت میشـــود

ا ین لحظــههــا عز یزترین یــادگــار تو

o

o

تا دســت هیچکس نرســد تا ابد به من

میخواستم که گم بشوم در حصار تو

o

o

احســاس میکنم که جدایم نمودهاند

همچون شـهاب سـوختهای از مدار تو

o

o

آن کوپـۀ تهی منم آری کــه مــانــدهام

خــالیتر از همیشــــه و در انتظــار تو

o

o

ت نهــا تر ین مســــا فر تو از دیــار تو

این سوت آخر ا ست و غریبانه میرود
o

o

هرچ ند م ثل آی نه هر لح ظه فاش تو

هشــــدار میدهـد بـه خزانم بهـار تو

o

o

امــا در این زمــان ـۀ عســـرت مس مرا

ترســـم که اشـــتباه بســـنجد ع یار تو

o

o
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حسین منزوی
متولد زنجان ( .)۲۰۰۴-۱۹۴۶در دو رشتۀ ادبیات فارسی و جامعهشناسی
در دانشگاه تهران تحصیل کرد .وی از چهرههای سرشناس غزل نو فارسی
است .عالوه بر قالب غزل ،در ترانهسرایی و شعر نیمایی و شعر سپید متبحر
بود .بسیاری از اشعار او را خوانندگان سرشناس خواندهاند.

تا صبحدم
آتش گرفتم از تو و در صـــب حدم زدم

تا صـــبحدم به یاد تو شـــب را قدم زدم
o

o

بــا آســـمــان مفــاخره کردیم تــا ســـحر

او از ســـتاره دم زد و من از تو دم زدم

o

o

او با شهاب بر شب تبکرده خط کشید

من برق چشـــم ملتهبــت را رقم زدم

o

o

تـا کورســـوی اخترکـان بشـــکنـد همـه

از نــام تـو بــه بــام افـقهــا عـلـم زدم

o

o

با وامی از نگاه تو خورشـــیدهای شـــب

نظم قدیم شـــام و ســـحر را به هم زدم
o

o

تنها به شـــوق از تو نوشـــتن قلم زدم

هر نامه را به نام و به عنوان هر که بود
o

o

تا عشــق چون نســیم به خاکســترم وزد

شــــک از تو وام کردم و در باورم زدم

o

o

از شــــادیام مپرس که من نیز در ازل

همراه خواجه قرعۀ ق سمت به غم زدم

o

o

زبان سادۀ عشق
ســـلیس و ســـاده بگویم دلم گرفته برایت

دلم گرفته برایت زبان ســـادۀ عشـــق اســـت
o

o

به سـینه میزندم ســر ،دلی که کرده هوایت

دلی که کرده هـــوای کرشمههای صدایت

o

o

دل به دریا زدن
دریای شورانگیز چشمانت چه زیباست

آنجا که باید دل به دریا زد همینجا ست

o

o

در من طلوع آبی آن چشـــم روشـــن

یـاد آور صـــبح خیـالانگیز دریـاســــت

o

o
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نگاه شوریده
از روز دســـــتــبــرد بــه بــاغ و بــهــار تــو

دارم غ ن یمــت از تو گ لی ی ـادگــار تو

o

o

تــقــوی ـم را مــعــطــل پــایــی ـز کــرده اســــت

در من مرور بــاغ ه میشــــه بهــار تو

o

o

از بـاغ رد شــــدی کـه کشــــد ســـرمـه تـا ابـد

بر چشـــمهای میشـــی نرگس ،غبار تو
o

o

فرهــاد کو کــه کوه بــه شـــ یر ین رهــا کنــد
o

از ی ـک نــگــاهکــردن شــــوری ـدهوار تــو
o

کمکم به ســـنگ ســـرد ســـ یه میشـــود بدل
o

خورشـــیـد هم نچرخــد اگر در مــدار تو
o

چشمی به تخت و پخت ندارم ،مرا بس است
o

یک صـــندلی برای نشـــســـتن کنار تو
o

پلنگ خیال
خ یال خام پلنگ من به ســـوی ماه جه یدن بود
و ماه را ز بل ندایش به روی خاک کشـــ یدن بود
o

پلنگ من ،دل مغرورم ،پر ید و پن جه به خالی زد
o

که عشــق ،ماه بلند من ،ورای دســت رســیدن بود
ٔ
لحظه د یدارت
گل شـــکفتهو خدا حافظ اگر چه
o

o

شروع و سو سهای در من به نام دیدن و چیدن بود
o

من و تو آن دو خطیم آری موازیـان بــه نــاچــاری
o

که هر دو باور مان زآ غاز به ی کدگر نرســـ یدن بود
o

اگر چه هیچ گل مرده دو باره ز نده نشــــد ا ما
o

بهــار در گــل شـــ ی پوری مــدام گرم دمی ـدن بود
o

شراب خواستم و عمرم شرنگ ریخت به کام من
o

فریبکــار دغــلپیشــــه بهــانــهاش نشـــنی ـدن بود
o

چه سرنوشت غمانگیزی که کرم کوچک ابری شم
o

ت مام عمر قفس می با فت ولی به فکر پر یدن بود
o
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بوسۀ شراب
ای بوســـهات شـــراب و از هر شـــراب خوشتر
o

ســـاقی اگر تو باشـــی ،حالم خراب خوشتر
o

بی تو چــه زنــدگــانی؟ گر خود همــه جوانی

ای با تو پیر گشـــتن از هر شـــباب خوشتر

o

o

جز طرح چشـــم مســـ تت بر صـــف حۀ ام یدم

خطی اگر کشـــیــدم ،نقش بر آب خوشتر

o

o

خورشـــیــد گو نخنــدد ،صـــبحی تتق نبنــدد

ای برق خنــدههــایــت از آفتــاب خوش تر

o

o

هر فصل از آن جهانی ست ،هر برگ دا ستانی

ای دفــتــر تــن تــو از هــر کــتــاب خــوشتــر

o

o

چون پرســـم از پناهی ،پشـــتی و تک یه گاهی

آ غوش م هربــانــت از هر جواب خوش تر
o

o

خامش نشـــســـته شـــعرم در پیش د یدگانت
o

ای شـــیوۀ ن گا هت از شـــعر ناب خوشتر
o

قیصر امینپور
متولد خوزستان ( .)۲۰۰۴-۱۹۵۹از محبوبترین شاعران معاصر
فارسی .ابتدا در رشتۀ دامپزشکی درس خواند و سپس به علوم
اجتماعی روی آورد و درنهایت به ادبیات فارسی تغییر رشته داد و به اخذ
دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران نایل شد .رسالۀ دکتری
وی « ّ
سنت و مدرنیته» بود که با درجۀ عالی دفاع شد و اکنون از منابع
تحقیقی محسوب میشود .دفتر شعر دستور زبان عشق وی مشهور است.
سنگ صبور
هـرچـنــد کــه دلـتـنــگتـر از تـنــگ بـلـورم

با کوه غمت ســنگتر از ســنگ صــبورم

o

o

انــدوه مــن انــبــوهتــر از دامــن الــونــد

بشــــکــوهتــر از کــوه دمــاونــد غــرورم

o

o

یک عمر پریشــانی دل بســته به موییســت
o

تنهــا ســـر مو یی ز ســـر موی تو دورم
o

تو قــاف قرار من و من ع ین ع بورم

ای ع شق به شوق تو گذر میکنم از خویش
o

o

بــگــذار بــه بــاالی بــلــنــد تــو بــبــالــم

کــز ت ـیــرۀ ن ـیــلــوفــرم و تشــــن ـۀ نــورم

o

o
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بت من
در هر بتی که ســـاختهام د یدهام تو را

بــا ت ـیشــــۀ خ ـی ـال تــراشــــی ـدهام تــو را
o

o

از آســــمــان بــه دامــنــم افــتــاده آفــتــاب؟

یا چون گل از به شت خدا چیدهام تو را
o

o

من از تمــام گــلهــا بو یی ـدهام تو را

هر گل به رنگ و بوی خودش میدمد به باغ
o

o

رؤی ـای آشــــنــای شــــب و روز عــمــر مــنو

در خوابهــای کودکیام دی ـدهام تو را

o

o

از هــر نــظــر تــو ع ـی ـن پســــنــد دل مــن ـی

هم دیده ،هم ندیده ،پســـندیدهام تو را

o

o

ز یبــا پرســـت ِی دل من بیدلی ـل نیســــت
بــا آ نکــه جز ســــ کوت جوا بم ن مید هی

ز یرا بــه ا ین دلی ـل پرســـتی ـدهام تو را
o

o

در هر ســـ ال از ه مه پرســـ یدهام تو را
o

o

با هیچکس بهجز تو نســـنج یدهام تو را

از شــــ عر و اســــ تعــاره و تشــــ بی ـه برتری
o

o

هرچه بادا باد
دل دادهام بر بــاد ،بر هر چــه بــادابــاد

مجنونتر از لیلی ،شــیرینتر از فرهاد

o

o

ای عشـــق از آتش اصـــل و نســـب داری

از تــیــرۀ دودی ،از دودمــان بــاد

o

o

آب از تو طوفان شد ،خاک از تو خاک ستر

از بوی تو آ تش در جــان بــاد افتــاد

o

o

هر قصــر بیش ـیرین چون بیســتون ویران

هر کوه بیفرهاد کاهی به دســـت باد

o

o

هفتــاد پشــــت مــا از نســــل غم بودنــد

ارث پـــدر مـــا را ،انـــدوه مـــادرزاد

o

o

از خــاک مــا در بــاد بــوی تــو م ـیآی ـد

تنهـا تو میمـانی ،مـا میرویم از یـاد

o

o

آهنگ قلب
بوی بهار میشنوم از صدای تو
o

ای در طنین نبه تو آهنگ قلب من

گل گونههای تو
نازکتر از گل است ِ
ای بوی هر چه گل نفس آشنای تو
o

o

o

ای صورت تو آیه و آیینۀ خدا

حقا که هیچ نقص ندارد خدای تو

o

o

صد کهکشان ستاره و هفت آسمان حریر

آوردهام که فرش کنم زیر پای تو

o

o

رنگینکمانی از نخ باران تنیدهام

تا تاب هفترنگ ببندم برای تو

o

o

چیزی عزیزتر ز تمام دلم نبود

ای پارۀ دلم ،که بریزم به پای تو

o

o
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فردا عصای خستگیام شانههای تو

o

o

در خاک هم دلم به هوای تو میتپد

چیزی کم از بهشت ندارد هوای تو
o

o

آسمانیشان

تو

الیالی

همبازیان خواب تو خیل فرشتگان

آواز

o

o

بگذار با تو عالم خود را عوض کنم

یک لحظه تو به جای من و من به جای تو

o

o

این حال و عالمی که تو داری برای من

دار و ندار و جان و دل من برای تو

o

o

خاطرات ترکخورده
ســـــراپــا اگــر زرد و پــژمــردهایــم

ول ـی دل بــه پــایــی ـز نســــپــردهای ـم

o

o

چــو گــلــدان خــال ـی لــب پــنــجــره

پــر از خــاطــرات تــرکخــوردهایــم

o

o

اگــر داغ دل بــود ،مــا دیــدهایــم

اگــر خــون دل بــود ،مــا خــوردهای ـم

o

o

اگــر دل دلــیــل اســـــت ،آوردهایــم

اگر داغ شـــرط اســــت ،مــا بردهایم

o

o

ا گر دشــــن ـۀ دشــــ منــان ،گرد ن یم

اگــر خــنــجــر دوســــتــان ،گ ـردهای ـم
o

o

هم ین زخمهــا یی کــه نشـــمردها یم

گــواه ـی بــخــواه ـی ـد ،ای ـنــک گــواه
o

o

دلی ســـربلنــد و ســـری ســـربــهز یر

از این دســـت عمری به ســـر بردهایم

o

o

1

چقدر زود دیر میشود
حرفهای ما هنوز ناتمام...
تا نگاه میکنی
وقت رفتن است
باز هم همان حکایت همیشگی!
پیش از آنکه باخبر شوی
لحظۀ عزیمت تو ناگزیر میشود
آیو
ای دریغ و حسرت همیشگی
ناگهان ،چقدر زود دیر میشود!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1با این غزل ،آهنگی با عنوان «سربلند» با آهنگسازی و صدای ناصر عبداللهی منتشر شده است.
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دردهای من
دردهای من
جامه نیستند
تا ز تن درآورم
چامه و چکامه نیستند
تا به رشتۀ سخن درآورم
نعره نیستند
تا ز نای جان برآورم
دردهای من نگفتنی
دردهای من نهفتنیست
دردهای من
گرچه مثل دردهای مردم زمانه نیست
درد مردم زمانه است
مردمی که چین پوستینشان
مردمی که رنگ روی آستینشان
مردمی که نامهایشان
جلد کهنۀ شناسنامههایشان
درد میکند
من ولی تمام استخوان بودنم
لحظههای سادۀ سرودنم
درد میکند
انحنای روح من
شانههای خستۀ غرور من
تکیهگاه بیپناهی دلم شکسته است
کتف گریههای بیبهانهام
بازوان حس شاعرانهام
زخم خورده است
دردهای پوستی کجا؟
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درد دوستی کجا؟
این سماجت عجیب پافشاری شگفت دردهاست
دردهای آشنا
دردهای بومی غریب
دردهای خانگی
دردهای کهنۀ لجوج
اولین قلم حرف حرف درد را
در دلم نوشته است
دست سرنوشت
خون درد را
با ِگلم سرشته است
پس چگونه سرنوشت ناگزیر خویش را رها کنم؟
درد
رنگ و بوی غنچۀ دل است
پس چگونه من
رنگ و بوی غنچه را
ز برگهای توبهتوی آن جدا کنم؟
دفتر مرا
دست درد میزند ورق
شعر تازۀ مرا
درد گفته است
درد هم شنفته است
پس در این میانه من
از چه حرف میزنم؟
درد ،حرف نیست
درد ،نام دیگر من است
من چگونه خویش را صدا کنم؟
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لحظههای کاغذی
خســــتــهام از آرزوهــا آرزوهــای شــــعــاری

شــــوق پرواز مجــازی ،بــالهــای اســــ تعــاری

o

o

لحظه های کاغذی را روز و شـــب تکرارکردن

خــاطــرات بــایــگــانــی ،زنــدگــیهــای اداری
o

o

سقفهای سرد و سنگین ،آ سمانهای اجاری

آفتـاب زرد و غمگین ،پلـههـای رو بـه پـایین
o

o

با نگاهی سرشک سته ،چ شمهایی پینهب سته

خسته از درهای بسته ،خسته از چشمانتظاری

o

o

صــندلیهای خمیده ،میزهای صــفکش ـیده

خنــدههــای لــبپری ـده ،گری ـههــای اختی ـاری

o

o

عصر جدولهای خالی ،پارکهای این حوالی

پرســــه های بیخ یالی ،نیم کت های خ ماری

o

o

رونوشــــت روز ها را روی هم ســـن جاق کردم

شـــنبـه های بیپنـاهی ،جمعـه های بیقراری

o

o

عــاقــبــت پــرونــدهام را بــا غــبــار آرزوهــا

خاک خواهد بســـت روزی ،باد خواهد برد باری

o

o

روی م یز خــالی من ،صـــفح ـۀ بــاز حوادث

در ســـتون تســـلیـتهـا نـامی از مـا یـادگـاری

o

o

سقف ترکخورده
بیحوصله و خسته و افسرده نشستیم

در ســـا یۀ این ســـقف ترکخورده نشـــســـتیم
o

o

خاموش چو فانوس که در خویش خمیدهســت

پیچیده به خود با تن تاخورده نشستیم

o

o

یــک بــار بــه پــرواز ،پــری بــاز نــکــردیــم

ســـر زیر پر خویش فرو برده نشـــســـتیم
o

o

یک عمر به بالین دل مرده نشـــســـتیم

بر ســــنــگ مزار دل خود مرثی ـه خوانــد یم
o

o

بــر گــردۀ مــا خــاطــرۀ خــنــجــر یــاران

با جنگلی از خاطره بر گرده نشــســتیم

o

o

آیــیــنــه هــم از دیــدۀ تــردیــد مــرا دیــد

با ســـا یۀ خود نیز دلآزرده نشـــســـتیم

o

o

بــرخــاســــت صــــدا از در و دی ـوار ول ـی مــا

با این همه فریاد فروخورده نشـــســـتیم

o

o

داغ دل
چشـــم ها پرســـش بی پاســـخ حیرانی ها

دســــتهــا تشـــن ـۀ تقســـیم فراوانیهــا

o

o

بــا گــل ز خم ســـر راه تو آذ ین بســـ ت یم

داغهــای دل مــا جــای چــراغــان ـیهــا

o

o

سرپناهی ست در این بی سرو سامانیها

حــال ـی ـا دســــت کــری ـم تــو بــرای دل مــا
o

o

وقت آن شد که به گل حکم شکفتن بدهی

ای ســـرانگشـــت تو آغاز گلافشـــانی ها

o

o
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فصـــل تقســـیم غزل ها و غزلخوانی ها

o

o

ســــای ـۀ امن کســــای تو مرا بر ســـر بس

تــا پنــاهم دهــد از وحشــــت عریـانیهــا
o

o

طرح لبخنــد تو پــای ـان پریشــــانیهــا

چشــــم تــو الی ـح ـۀ روشــــن آغــاز بــهــار
o

o

نام تو
سوختم ،خاک سترم آتش گرفت

ناگ هان د یدم ســـرم آتش گرفت
o

o

چشـــم واکردم ،ســـکوتم آب شـــد

چشم بستم ،بسترم آتش گرفت

o

o

در زدم ،کس این قفس را وا نکرد

پر زدم ،بــال و پرم آتش گرفــت

o

o

از ســـرم خواب زمســـ تانی پر ید

آب در چشـــم ترم آتش گرفــت

o

o

حــرفـی از نــام تــو آمــد بــر زبــان

دســـتهایم ،دفترم آتش گرفت

o

o

سکوت
آواز عاشـــ قا نۀ ما در گلو شـــکســــت
o

حق با سکوت بود ،صدا در گلو شک ست
o

تنهــا بهــان ـۀ دل مــا در گلو شـــکســــت

د ی گر دلم هوای ســــرودن ن می کنــد
o

o

ســربســته ماند بغه گرهخورده در دلم

آن گریههای عقدهگشــا در گلو شــکســت

o

o

داغ دل باغ ،دل نداد
ای داد ،کس به ِ
آن روزهای خوب که د یدیم ،خواب بود

ای وای ،هایهای عزا در گلو شـــکســـت
خوابم پرید و خاطرهها در گلو شـــکســـت

o

o

«بادا» مباد گشــت و «مبادا» به باد رفت

«آیا» ز یاد رفت و «چرا» در گلو شــکســت

o

o

o

o

فرصـت گذشـت و حرف دلم ناتمام ماند

نفرین و آفرین و د عا در گلو شـــکســــت

o

o

تــا آمــدم کــه بــا تو خــداحــافظی کنم

بغ ضم امان نداد و خدا ...در گلو شکست

o

o
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فاضل نظری
متولد خمین ( .)۱۹۷۹دکترای مدیریت تولید و عملیات .استاد
دانشگاه و فعال در حوزههای گوناگون هنری کشور .از غزلسرایان
محبوب است .پنج دفتر شعرش بیشترین شمارگان (۵۰۰هزار نسخه)
شعر در ایران و کشورهای فارسیزبان را دارد .چندین بار جایزۀ شعر را
از آن خود کرده است .تعدادی از اشعارش را خوانندگان اجرا کردهاند.

گلهها
بیقرار توام و در دل تنگم گلــههــاســــت

آه بیتابشــدن عادت کمحوصــلههاســت

o

o

همچو عکس رخ مهتاب که افتاده در آب

در دلم هستی و بین من و تو فاصلههاست

o

o

آســـمــان بــا قفس تنــگ چــه فرقی دارد

بــال وقتی قفس پرزدن چلچلــههـاســــت

o

o

بیتو هر لح ظه مرا بیم فروریختن اســــت

مثل شهری که به روی گ سل زلزلهها ست

o

o

باز میپرســمت از مســهلۀ دوری و عشــق

و ســکوت تو جواب همۀ مســهلههاســت

o

o

1

دل مبند
از بــاغ م ـیبــرنــد چــراغــان ـیات کــنــنــد

تا کاج جشـــن های زمســـتانیات کنند

o

o

پوشــــانــدهانــد صـــبح تو را ابرهــای تــار

تن ها به این ب ها نه که بارانیات کن ند

o

o

یوســف ،به این رهاشــدن از چاه دل مبند

این بــار میبرنــد کــه زنــدانیات کننــد

o

o

ای گل ،گمان مبر به شب ج شن میروی

شـــاید به خاک مردهای ارزانیات کنند

o

o

یک نقطه بیش فرق رجیم و رحیم نیســت

از نقطهای بترس که شـــیطانیات کنند

o

o

آب طلــبنکرده همیشــــه مراد نیســــت

گاهی بهانهایســـت که قربانیات کنند

o

o

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1با این غزل ،آهنگی با عنوان «بیتابی» به آهنگسازی محسن حسینی و با صدای علیرضا قربانی منتشر شده است.
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خودشناسی
شـــریعتی که در آن حکمها قیاســـی نیســـت

رسیدهام به خدایـ ـی کــــــه اقتباسی نیست

o

o

خدا ک سی که از آن سخت میهرا سی نی ست

خدا کســـیســـت که با ید به د یدنش بروی

o

o

خطــانکردن مــا غیر نــاســـپــاســـی نیســــت

به ع یبپوشـــی و بخشـــایش خدا ســـوگند
o

o

به فکر هی ـچکسی جز خودت مباش ای دل

که خودشــناس ـی تو جز خداشــناس ـی نیســت

o

o

دل از سیاست اهل ریـــــــــا بکن ،خود باش

هوای مملکت عاشـــقان ســـ یاســـی نیســـت

o

o

اضافات
من و جــام میو معشـــوق ،البــاقی اضــــافــات اســــت
اگر هســـتی که بســـمال له ،در تأخیر آ فات اســــت
مــرا مــحــتــاج رحــم ایـن و آن کــردی ،مــاللـی نـیســــت
تو هم محتاج خواهی شــد ،جهان دار مکافات اســت
ز مــن اقــرار بــا اجــبــار مــیگــیــرنــد ،بــاور کــن
شکایتهای من از ع شق ازین د ست اعترافات ا ست
می ـان خضــــر و موســــی چون فراق ا فتــاد ،ف ه می ـدم
کـه گـاهی واقعیـت بـا حقیقـت در منـافـات اســــت
اگر در اصل ،دین ح ّب است و ح ّب در اصل دین ،بی شک
بهجز دلدادگی هر مذهبی ،مشـــتی خرافات اســـت
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

خندۀ تو
این رقص موج زلف خروشــندۀ تو نیســت
ّ
ای حســــنــت از تـکـلـف آرای ـه بـینـی ـاز
o

این سیب سرخ ساختگی ،خندۀ تو نی ست
o

اغراق صـــنعتیســـت که زیبندۀ تو نیســـت

o

o

در فــکــر دلــبــری ز مــن ب ـینــوا مــبــاش

صـــ یدی چنین حقیر ،براز ندۀ تو نیســــت

o

o

شــــبهــای مــهگرفت ـۀ مرداب بخــت من

ای ماهو جای رقص درخشـــندۀ تو نیســـت
o

o

گمراهی مرا بــه حســــاب تو می نهنــد

این کســر شــأن چشــم فریبندۀ تو نیســت

o

o

ای عمرو چیســـتی که بههرحال عاقبت

جز حســـرت گذشـــته در آی ندۀ تو نیســـت

o

o
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سود و زیان
مپرس شادی من حاصل از کدام غم است
o

که پشــــت پردۀ عالم هزار زیر و بم اســــت
o

جدال خلق چرا بر ســـر ز یاد و کم اســــت

زیان اگر همۀ ســـود آدم از هســـتیســـت
o

o

اگر به ملک رســـیدی جفا مکن به کســـی

که آنچه کاخ تو را خاک میکند ،ستم ا ست

o

o

خبرنداشـــتن از حال من ب ها نۀ توســــت

بهــانـۀ همـۀ ظــالمــان شـــبیـه هم اســــت

o

o

کســـی بــدون تو بــاور نکرده اســــت مرا

که با تو ن سبت من چون دروغ با ق سم ا ست

o

o

تو را هوای به آغوش من رســـیدن نیســـت

وگر نه فاصـــ لۀ ما هنوز یک قدم اســــت

o

o

خودبینی
باز در خود خیره شو ،انگار چشمت سیر نی ست
o

درد خودبینیســت میدانم تو را تقص ـیر نیســت
o

کوزۀ دربســـتـه در آغوش دریـا هم تهیســــت
o

در گل خشـــک تو دیگر فرصـــت تغییر نیســـت
o

شـــیر وقتی در پی مردار باشـــد ،مرده اســـت
o

شــیر اگر همســفرۀ کفتار باشــد ،شــیر نیســت
اولین شـــرط معلمبودن ،عاشـــقبودن اســــت
o

شیخ این مجلس کهن سال است ،اما پیر نی ست
o

در پشـــی مانی چراغ معر فت روشـــنتر اســــت
o

توبــه کنو هرگز برای توبــهکردن د یر نیســــت
o

همچ نان در پاســـخ دشـــ نام میگویم ســـالم
عاقالن دان ند دیگر حا جت تفســـیر نیســــت
o

باز اگر دیوانهای ســـنگی به من زد ،شـــاد باش
خــا طر آ ی ین ـۀ مــا از کســــی دل گ یر نیســــت
o
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حسرت رنگ
طاووس منو حتی تو هم در حســـرت رنگی

حتی تو هم با ســرنوشــت خویش در جنگی

o

o

یک روز دیگر کم شد از عمرت ،خدا را شکر

امــروز قــدری کــمــتــر از دیـروز دلــتــنــگ ـی

o

o

از خود گریزانی چرا ای ســـ نگ؟ باور کن

حتی اگر در کعبه باشـــی ،باز هم ســـنگی

o

o

عمریســت در نی شــور شــادی میدمی اما

از ن ـی نــم ـیآی ـد بــهجــز انــدوه آهــنــگ ـی

o

o

دن یا پلی دارد که در هر ســـوی آن باشـــی

در فکر ســـوی دیگری ،آوخ چه آونگــــــیو

o

o

مشق عشق
ای

پاسخ

بیچونوچرای

همۀ

ما

o

اکنون تویی و مسهلههای همۀ ما
کو آن که در این خاک ،سفرکرده ندارد
سخت است فراق تو برای همۀ ما
o

ای گریۀ شبهای مناجات من از تو
لبخند

تو

دعای

آیین

همۀ

ما

تنها نه من از یاد تو در سوز و گدازم
o

پیچیده در این کوه ،صدای همۀ ما
o

ای ابر اگر از خانۀ آن یار گذشتی
با گریه بزن بوسه به جای همۀ ما
ما مشق غم عشق تو را خوش ننوشتیم
o

اما تو بکش خط به خطای همۀ ما
o

گر یاد تو جرم است غمی نیست که عشق است
o

جرمی که نوشتند به پای همۀ ما
در آتش عشق تو اگر مست نسوزیم
سوزاندهشدن

باد

سزای

همۀ

ما
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بیپایان
دشت خشکید و زمین سوخت و باران نگرفت

زنــدگی بعــد تو بر هیچکس آســــان نگرفــت

o

o

چشـــمم افتاد به چشـــم تو ،ولی خیره نماند

شـــعلــهای بود کــه لرزی ـد ولی جــان نگرفــت
o

o

مثــل فواره ســــر گری ـه بــه دامــان ن گرفــت

جز خودم ه یچکســـی در غم تنهــا یی من
o

o

دل به هر کس که رســـ یدیم ســـپردیم ولی

قصــــۀ عاشـــقی ما ســـروســــا مان نگر فت

o

o

هر چــه در تجربـۀ عشـــق ســـرم خورد زمین

هیچکس راه بر این رود خروشــــان نگرفــت

o

o

مثل نوری که به ســـوی ابد یت جاریســـت

قصــــهای با تو شــــد آ غاز که پا یان نگرفت

o

o

چشمانتظار
هــیــچ دلــی عــاشـــــق و دچــار مــبــادا

عــاقــبــت چشـــــم ،انــتــظــار مــبــادا

o

o

م ـیروی و ابــرهــا بــه گــری ـه کــه بــرگــردو

چشـــــم خــداونــد اشـــــکبــار مــبــادا

o

o

تشـــنهلبی مســـت رفته اســـت به م یدان

ایــن خــبــر ســـــرخ نــاگــوار مــبــاداو

o

o

تشـــنهلبی مســـت رفته اســـت به م یدان

آیــنــه بــا ســـــنــگ در کــنــار مــبــادا

o

o

تشـــنهلبی مســـت رفته اســـت به م یدان

وعـــدۀ دیـــدار بـــر مـــزار مـــبـــادا

o

o

تشـــنهلبی مســـت رفته اســـت به م یدان

تشـــــنــهلــب مســـــت بــیقــرار مــبــادا

o

o

شـــی هۀ اســـبی شـــن یده میشـــود از دور

شــــ یه ـۀ اســــ بی کــه بیســــوار مبــادا

o

o

ای ـن طــرف آهــو دوی ـد ،آن طــرف آهــو
وســعت دشــت اســت و وحشــت َرم اســبان

دشــــت در انــدیشــــۀ شــــکــار مــبــادا

o

o

غــنــچ ـۀ ســــرخ ـی بــه رهــگــذار مــبــادا

o

o

زنــدگ ـی ســــبــز و مــرگ ســــرخ مــبــارک

دشـــــت پــر از اللــه بــیبــهــار مــبــادا

o

o

عــالــم کــثــرت گشــــود راه بــه وحــدت

هـــیـــچ بـــهجـــز آفـــریـــدگـــار مـــبـــاداو

o

o
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حسین جنتی
متولد ورامین ( .)۱۹۸۰شاعر غزل نو .مضمونهای اشعارش سیاسی و
انتقادی است .تاکنون دو دفتر شعر منتشر کرده است .اشعارش مورد
توجه مردم واقع شده است.

حال دل
باید که ز داغم خبری داشته باشد

هر مرد که با خود جگری داشته باشد

o

o

حالم چو دلیریســـت که از بخت بد خویش

در لشـــکر دشـــمن پســـری داشـــته باشـــد

o

o

حالم چو درختیســت که یک شــاخۀ نااهل

بــاز یچ ـۀ دســــت تبری داشـــتــه بــاشــــد

o

o

ســخت اســت پیمبر شــده باشــی و ببینی

فـرزنــد تـو دیـن دگـری داشــــتــه بــاشــــد

o

o

آوی ـخــتــه از گــردن مــن شــــاهکــل ـی ـدی

این کاخ کهن بی که دری داشـــته باشـــد

o

o

ســــردرگــم ـیام داد گــره در گــره انــدوه

خوشــبخت کالفی که ســری داشــته باشــدو

o

o

حذر از زبان
دوستانت

را

شمردم،

دشمنانت

بیشتر

شاعر از فکرت حذر کن ،از زبانت بیشتر

o

o

لقمۀ معنی چنان بردار تا وقت سخن

از حدود عقل نگشاید ،دهانت بیشتر

o

o

گر نفهمی معنی زنهار یاران ،دور نیست

پوستت میفهمد این را ،استخوانت بیشتر

o

o

سنگ میاندازی و بازی نه این است ای رفیق

چون که بار شیشه داری در دکانت بیشتر

o

o

من نمیگویم رها کن ،من نمیگویم نگو

فکر شعرت باش ،اما فکر نانت بیشتر

o

o

قطع قلم
ق طع ق لم بــه ق یمــت نــان می ک نی رف یق؟
o

o

گ یرم در ین میــانــه بــه جــا یی رســــیــدهای
o

این خط و این نشــان که زیان میکنی ،رفیقو
ّ
گ یرم کــه زود دک ـه ،دکــان می کنی ،رف یقو
o
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روزی کــه ز ین ب گردد و بر پشــــتــت او فتــد
o

ح یرت ز کــار و بــار جهــان می کنی ،رف یقو
o

تیر و کمــان چو دســــت تو افتــاد ،هوش دار
َ
کــفــارهاش ز گــنــدم عــال ـم فــزونتــر اســــت
o

سیب است یا سر است نشان میکنی ،رفیقو
o

از عمر ،آن چه خد مت خان میکنی ،رفیقو

o

o

خود بستمش به سنگ لحد ،مرده توش نیست

گوری کــه گریــه بر ســـر آن میکنی ،رفیقو

o

o

گفتی :گمان کنم که درســـت اســـت راه من

داری گمان چو گمشـــدگان میکنی ،رفیقو

o

o

فــردا کــه آفــتــاب حــقــیــقــت بــرون زنــد

ســـر در کــدام برف نهــان می کنی رف یق؟و

o

o

خدا بهخیر کند
دوباره شعبده کردیم و اشتباه درآمد
o
خدا بهخیر کند ،دیو از کاله درآمدو
چه حکمت است؟ به هر تاجری که راه گشودیم
o
به جای ادویه از صندوقش سپاه درآمدو
o
مگر زمانه چه رو میکند به صفحۀ بازی
که بخت ما همه چون زنگیان سیاه درآمد؟
ّ
o
دو خط اول دیباچه سوخت بل که گلستان
o
ز بس نفس که فرورفت دود آه درآمد
o

همیشه قصه همین بوده است و درد همین است
o
همیشه شمر ز گودال قتلگاه درآمد
چه اعتبار کنم صوفیا به صافی صبحت؟
o
که شیخ نیمهشب از پشت خانقاه درآمدو
o
خبر چه بوده در این شهر؟ گزمهها همه حیران
o
هر آنچه مست گرفتند ،پیک شاه درآمدو
o
بدان امید که بانگی زنند بر سر بامی
گذشت و عمر و نزد لب کسی که ماه درآمد
o
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فتوای من
بــاریو اگر خــدای جهــانــدار در دل اســــت

آن کعب ـۀ ســـی ـاه بــه فتوای من گــل اســــت

o

o

ز ین پس بــه ا ج تهــاد من از هر ق ب یلــهای

هر کس که عزم کعبه کند ،ســخت غافل اســت

o

o

ز ین پ یش اگر کــه خــان ـۀ حق بود ازقضــــا

دانم همین قدر که کنون عین با طل اســــت

o

o

سنگ است کعبه ،هیچ در او نیست غیر سنگ

این حرف راست کج مشنوو گرچه مشکل است

o

o

از روح خویش در تو دمیـدهســــت ذوالجالل

پس جان آدمیســــت که کاالی قا بل اســــت

o

o

خواهی ب یا به ســـوی من و خواه غر قه شـــو

فانوس بســتهام که :درین ســوی ،ســاحل اســت

o

o

بوسههای تو
حر حی ـای من
ای بوســــۀ تو بــاطــل ِســـ ِ
o

شـــرم ندهام اگر نفســــت ت نگ میشـــود

o

وی دک مهدک مه منتظر دســــت های من
o

از بوســــههـای پشــــت هم بیهوای من
o

جان میرســـ ید بر ل بت از د یدن خودت

بــودی اگــر هــرآیــنــه امــروز جــای مــن

o

o

دودش ز چشـــمهای ســـیاهت بلند شـــد

آهی که ســرمه ریخت به زنگ صــدای من

o

o

نفرین به من اگر که مال ئک شـــن یدها ند

جــز آرزوی داشــــتــنــت در دعــای مــن

o

o

رازی بزرگ بودی و پنهـان ز چشـــم خلق

غــافــل کــه برمال شــــدی از ردپــای من

o

o

هستی نخی ست در نظرم بسته بر دو میخ

یک ســو وفای توســت ،دگر ســو وفای من

o

o

نجمه زارع
متولد کازرون ( .)۲۰۰۵-۱۹۸۲شاعری جوان و پرشور و محبوب .در
رشتۀ عمران تحصیل کرد و در اثر اشتباه پزشکی در جوانی از دنیا رفت.
در عمر کوتاهش ،چهار دفتر شعر از او منتشر شد.
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ما دو تا
باران و چتـــــــــر و شال و شنل بود و ما دو تا
o

جوی و دو جفت چکمه و ِگل بود و ما دو تا

o

وقتی نگــاه من بــه تو افتــاد ،ســـرنوشــــت
o

تصـــدیق گفته های « ِه ِگل» بود و ما دو تا
o

ـرار اول و م ـی ـز و ســــکــوت و چــای
روز قـ ِ

ســــ ن گ ی نی هوای هتــل بود و مــا دو تــا
o

o

فن جان و فال و بیبی و ِدل بود و ما دو تا

افــتــاد روی م ـی ـز ورقهــای ســــرنــوشــــت
o

o

کمکم زمانه داشـــت به هم میرســـاندمان
o

در کوچه ســـاز و تمبک و ِکل بود و ما دو تا

o

تــا آفــتــاب زد هــمــه جــا تــار شــــد بــرام

دن یا چ قدر ســـرد و کســــل بود و ما دو تا

o

o

از خواب می پر یم کــــــــه ا ین مــاجرا فقط

ی ـک آرزوی مــانــدهبــهدل بــود و مــا دو تــا

o

o

عشق قابیل است
هــرچــه ایـن احســــاس را در انــزوا پــنــهــان کــنــد
o

میتوانــد از خودش تــا کی مرا پنهــان کنــد؟
o

عشـــق ،قاب یل اســـت؛ قابیلی که ســـرگردان هنوز
o

کشـــت ـۀ خود را نمیدانــد کجــا پنهــان کنــد
o

در خودش ،من را فروخوردهســت ،میخواهد چقدر
مــاه را بیهوده پشــــت ابرهــا پنهــان کنــد؟و
o

هرچه فر یاد اســـت از چشـــمان او خواهم شـــن ید
o

هرچه را او ســـعی دارد بیصـــدا پن هان کند
آهو مردی که دلش از ســـی نهاش بیرون زدهســــت
حرف هایش را ،نگاهش را ،چرا پنهان کند؟و
o

خســـتــه هرگز نیســـتم ،بگــذار بعــد از ســــالهــا
بــاز من پی ـدا شـــوم ،بــاز او مرا پنهــان کنــد
o
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دل دیوانه
وقتی دلم به سمت تو مایل نمی شود

بـایـد بگویم اســـم دلم ،دل نمیشـــود

o

o

دیوا نهام بخوان که به عقلم ن یاور ند

دیوا نۀ تو اســــت که عا قل نمیشـــود

o

o

تکلیف پای عابران چیســـت؟ آ یهای

از آســـمــان فــاصـــلــه نــازل نمیشـــود
o

o

خط میزنم غبــار هوا را کــه بنگرم

آ یا کســـی ز پنجره دا خل نمیشـــود؟

o

o

میخواســتم رها شــوم از عاشــقانهها
ّ
تــا نیســـتی تمــام غزلهــا معلقانــد

دیدم که در نگاه تو حاصـــل نمیشـــود
این شعر مدتی ست که کامل نمی شود

o

o

o

o

من را نگاه کن
من را نگــاه کن کــه دلم شــــ علــهور شــــود

بگــذار در من این هیجــان بیشـــتر شـــود

o

o

قــلــبــم هــنــوز زیـر غــزللــرزههــای تــوســــت

بــگــذار تــا بــلــرزد و زیــر و زبــر شـــــود

o

o

من مو لوی ،ســــمــاع تو برپــا ا گر شــــود

من ســـعـدیام اگر تو گلســـتـان من شـــوی
o

o

مــن حــافــظــم اگــر تــو نــگــاهــم کــنـی ،اگــر

شـــیراز چشـــمهای تو پرشـــور و شـــر شـــود

o

o

«ترســـم که اشــــک در غم ما پردهدر شـــود

وین راز ســـر بهمهر به عالم ســـمر شـــود»
ً
اصـــال بعیـد نیســــت کـه دنیـا خبر شـــود

o

آنقــدر واضــــح اســــت غــم ب ـیتــو بــودنــم

o

o

o

د ی گر ســـپردهام بــه تو خود را کــه زنــدگی

هر گونه که تو خواســتی آنگونه ســر شــود

o

o

فصل سوم
شاعران شعر نو

شعر آزاد یا نیمایی ()Free Verse

علی اسفندیاری (نیما یوشیج)
متولد مازندران ( . )۱۹۵۹-۱۸۹۷ملقب به پدر شعر نو ایران و بنیانگذار
شعر نو یا شعر نیمایی .مهمترین شاعر دورۀ مشروطیت .وی
ساختارهای شعری کالسیک را تغییر داد و با طرح شیوههای نو ،شعر
فارسی را وارد دورهای جدید نمود .اشعارش نمادین (سمبلیستی)
است .نیما مقلدان و پیروان زیادی در این سبک شعری پیدا کرد؛ اما
هیچکدام به پای خود او نرسیدند .عالوه بر شاعری ،ناقدی توانمند و
آشنا به سبک و مضامین شعر کالسیک بود .بسیاری از اشعار او بهصورت تصنیف خوانده شده است.

ادبیات معاصر ایران (شعر)

108

میتراود مهتاب
میتراود مهتاب
میدرخشد شبتاب
نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک
غم این خفتۀ چند
خواب در چشم ترم میشکند
نگران با من استاده سحر
صبح میخواهد از من
کز مبارک دم او آورم این قوم بهجانباخته را بلکه خبر
در جگر خاری لیکن از ره این سفرم میشکند
نازکآرای تن ساق گلی
که به جانش کشتم
و به جان دادمش آب
ای دریغا به برم میشکند
دستها میسایم
تا دری بگشایم
به عبث میپایم که به در کس آید
در و دیوار بههمریختهشان
بر سرم میشکند
میتراود مهتاب
میدرخشد شبتاب
مانده پایآبله از راه دراز
بر دم دهکده مردی تنها
کولهبارش بر دوش
دست او بر در ،میگوید با خود
غم این خفتۀ چند
خواب در چشم ترم میشکند
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آی آدمها
آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید
یک نفر در آب دارد میسپارد جان
یک نفر دارد که دست و پای دائم میزند
روی این دریای تند و تیره و سنگین که میدانید
آن زمان که مست هستید از خیال دستیابیدن به دشمن
آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید
که گرفتستید دست ناتوانی را
تا توانایی بهتر را پدید آرید
آن زمان که تنگ میبندید
بر کمرهاتان کمربند
در چه هنگامی بگویم من؟
یک نفر در آب دارد میکند بیهوده جان قربان
آی آدمها که بر ساحل بساط دلگشا دارید
نان به سفره،جامهتان بر تن
یک نفر در آب میخواند شما را
موج سنگین را به دست خسته میکوبد
باز میدارد دهان با چشم از وحشت دریده
سایههاتان را ز راه دور دیده
آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بیتابیاش افزون
میکند زین آبها بیرون
گاه سر ،گه پا
آی آدمهاو
او ز راه دور این کهنهجهان را بازمیپاید
میزند فریاد و امید کمک دارد
آی آدمها که روی ساحل آرام در کار تماشایید
موج میکوبد به روی ساحل خاموش
پخش میگردد چنان مستی بهجایافتاده بس مدهوش
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میرود نعرهزنان ،وین بانگ باز از دور میآید :آی آدمها
و صدای باد هر دم دلگزاتر
در صدای باد ،بانگ او رهاتر
از میان آبهای دور و نزدیک
باز در گوش این نداها :آی آدمها
تو را من چشم در راهم
تو را من چشم در راهم شباهنگام
که میگیرند در شاخ تالجن
سایهها رنگ سیاهی
و زآن دلخستگانت راست اندوهی فراهم
تو را من چشم در راهم شباهنگام
در آن دم که بر جا درهها چون مردهماران خفتگاناند
در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام
گرم یاد آوری یا نه ،من از یادت نمیکاهم
تو را من چشم در راهم
داروگ
خشک آمد کشتگاه من
در جوار کشت همسایه
گرچه میگویند«:میگریند روی ساحل نزدیک سوگواران در میان سوگواران»
قاصد روزان ابری ،داروگو کی میرسد باران؟
بر بساطی که بساطی نیست
در درون کومۀ تاریک من که ذرهای با آن نشاطی نیست
و جدار دندههای نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش میترکد
چون دل یاران که در هجران یاران
قاصد روزان ابری ،داروگو کی میرسد باران؟
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کار شبپا
ِ
ماه میتابد ،رود است آرام
بر سر شاخۀ «اوجا» «تیرنگ»
دم بیاویخته در خواب فرورفته ،ولی در «آیش»
کار«شبپا» نه هنوزست تمام
میدمد گاه به شاخ
گاه میکوبد بر طبل ،به چوب
وندر آن تیرگی وحشتزا
نه صداییست بهجز این ،کز اوست
هول غالب ،همهچیزی مغلوب
میرود دوکی ،این هیکل اوست
میرمد سایهای ،این است گراز
خوابآلوده به چشمان خسته
هر دمی با خود میگوید باز
چه شب موذی و گرمی و دراز!
تازه مردهست زنم
گرسنه مانده دوتایی بچههام
نیست در «کپۀ» ما مشت برنج
بکنم با چه زبانشان آرام؟
باز میکوبد او بر سر طبل
در هوایی به مه اندودشده
گرد مهتاب بر آن بنشسته
وز همه رهگذر جنگل و روی آیش
میپرد پشه و پشهست که دسته بسته
مثل این است که با کوفتن طبل و دمیدن در شاخ
میدهد وحشت و سنگینی شب را تسکین
هرچه در دیدۀ او ناهنجار
هرچهاش در بر سخت و سنگین
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لیک فکریش به سر میگذرد
همچو مرغی که بگیرد پرواز
هوس دانهاش از جا برده
میدهد سوی بچههاش آواز
مثل این است به او میگویند
بچههای تو ،دوتایی ناخوش
دست در دست تب و گرسنگی داده به جا میسوزند
آن دو بیمادر و تنها شدهاند
مردو
برو آنجا ،به سراغ آنها
در کجا خوابیده
به کجا یا شدهاند؟
بچۀ «بینجگر» از زخم پشه
بر نی آرامیده
پس از آنی که ز بس مادر را
یاد آورده به دل ،خوابیده
پک و پک سوزد آنجا
کله سی بوی ،از پیه میآید به دماغ
در دل درهم و برهم شده ِمه
کورسوییست ز یک مردهچراغ
هست جوالن پشه
هست پرواز ضعیف شبتاب
چه شب موذیای و طوالنیو
نیست از هیچکس آوایی
مرده و افسرده همهچیز که هست
نیست دیگر خبر از دنیایی
ده از او دور و کسی گر آنجاست
همچو او زندگیاش میگذرد
خود او در آیش
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و زن او به «نپار»ی تنهاست
«آی دالنگو دالنگو» صدا میزند او
سگ خود را به بر خود دالنگ
میزند دور صدایش ،خوکی
میجهد گویی از سنگ به سنگ
یا به تابندگی چشمش همچون دو گل آتش سرخ
یک درندهست که میپاید و کردهست درنگ
نه کسی و نه سگی همدم او
بینجگر بیثمر آنجا تنها
چون دگرهمکاران
تن او لخت و «شماله» در دست
میرود ،باز میآید ،چه بس افتاده به بیم
شب وحشتزا
دودناکی به ِ
میکند هیکل او را ترسیم
طبل میکوبد و در شاخ دمان
به سوی راه دگر میگذرد
مرده در گور گرفتهست تکان ،پنداری
جسته یا زندهای از زندگی خود ،که شما ساختهاید
نفرت و بیزاری
میگریزد این دم
که به گوری بتپد
یا در امیدی
میرود تا که دگر بار بجوید هستی
چه شب موذی و گرمی و سمج
بچگانم ز ره خواب نگشتند به در
چقدر شبها میگفتمشان:
خواب ،شیطانزدگان ،لیک امشب
خواب هستند ،یقین میدانند خسته ماندهست پدر
بس که او رفته و بس آمده در پاهایش
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قوتی نیست دگر
«دالنگو دالنگو» گرسنه سگ او هم در خواب
هرچه خوابیده ،همهچیز آرام
َ
میچمد از«پلم»ی خوک به «لم»
برنمیخیزد یک تن بهجز او
که به کار است و نه کار است تمام
پشهاش میمکد از خون تن لخت و سیاه
تا دم صبح صدا میزند او
دم که فکرش شده سوی دیگر
گردن خود ،تن خود خارد و در وحشت دل افکند او
میکند بار دگر دورش از موضع کار
فکرت زادۀ مهر پدری
او که تا صبح به چشم بیدار
«بینج» باید پاید تا حاصل آن
بخورد در دل راحت ،دگری
باز میگوید :مرده زن من
بچهها گرسنه هستند مرا
بروم بینمشان روی دمی
خوکها گوی بیایند و کنند
همه این آیش ویران به چرا
چه شب موذی و سنگینو آری
همچنان است که او میگوید
سایه در حاشیۀ جنگل باریک و مهیب
مانده آتش خاموش
بچهها بیحرکت با تن یخ
هر دو تا دست به هم خوابیده
بردشان خواب ابد لیک از هوش
هر دو با عالم دیگر دارند
بستگی در این دم
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وارهیده ز بد و خوب سراسر کم و بیش
نگه رفتۀ چشم آنها
با درون شب گرم
زمزمه میکند از قصۀ یک ساعت پیش
تن آنها به پدر میگویند:
بچههایت مردهاند
پدرو اما برگرد
خوکها آمدهاند
«بینج»ها را خوردهاند
چه کند؟ برود یا نرود؟
دم که با ماتم خود میگرود
میرود «شبپا» آنگونه که گویی به خیال
میرود او ،نه به پا
کرده در راه گلو بغه گره
هر چه میگردد با او از جا
هر چه و هر چیز که هست از بر او
همچنان گوری دنیاش میآید در چشم
هیچ طوری نشده ،باز شب است
همچنان کاول شب ،رود آرام
میرسد نالهایی از جنگل دور
جا که میسوزد دل مردهچراغ
کار هر چیز تمام است ،بریدهست دوام
لیک در آیش
کار «شبپا» نه هنوز است تمام
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هوشنگ ایرانی
متولد همدان ( .)۱۹۷۱-۱۹۲۵نقاش ،ریاضیدان و شاعر سبک
نیمایی .برای انجام تحقیقات مسافرتهای بسیاری به کشورهای
اروپایی کرد .زبان فرانسوی و اسپانیولی را بهخوبی میدانست و با افکار
هندوان آشنا بود .مقاالت متعددی در تخصص خود نوشت .چندین
مجموعه شعر از خود منتشر نمود .کتاب بنفش تند بر خاکستری او به
دلیل نوآوری در ترکیبات و تعابیر تازه ،اثری ماندگار در شعر فارسی شد.
کتاب مهم دیگرش خروس جنگی است.
مردمکهای خونآلود
اگر روزی آن غار (حتی آن غار هم) فرو ریزد
به کجا پناه خواهند برد؟
به کجا پناه خواهند برد؟
این مردمکهای خونآلود
تارهای حیاتشان را بر کدام کورگوشه خواهند بست؟
شط دوردست ،آرام باش
آرام باش ِ
مضطرب آن ماهی کوچک را از دست ندادهای
تو هنوز چشمان بیحرکت و
ِ
انبانت را باز کن ،ببین ،آنها هنوز نگراناند
شط دوردست
آرام باش ِ
خروش ناخنهایی که دنیا را میخراشند
هنوز
ِ
و آن آتشی را که در تو باید بخزد جستوجو میکنند
خاموش نشده است
آتش سیاه خواهد آمد
آن ِ
و نیهای لرزان را خواهد خرد کرد
خواهد کوبید ،خواهد نابود کرد
آرام باش بلندترین موج ،آرام باش
دست نابودکنندهات را پایین آوردی
در آن هنگام که تو
ِ
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این تختهپارههای نقابپوش ،عریان خواهند شد
چشمان گستاخی
و چه
ِ
که از شرم فروخواهند ریخت
طوفان ناآشنا
آرام باش
ِ
َ
این غبارها پستی خواهند گرفت
این برجهای عاج به گردابها خواهند رسید
رقص خشمانگی ِز برگهای خشک خواهد ایستاد
ِ
و پاهای عظی ِم آن سایۀ نزدیکشده
که در ْ
خود خورشیدها پنهان دارد
بر آنها گذر خواهد کرد
کورۀ منتظر
زیر این آرامش شکننده
پتکهای عصیان را سنگینتر کن
و چشم شعلهورت را
آن چشمی که َپستیها و ریاها را فاش خواهد ساخت
جستوجو
آنگاه که کالم گفته شد
و راه به انتها رسید
و دندانهای پوسیده فروریختند
من برخواهم خاست و نوای گمشدهام را جستوجو خواهم کرد
آنگاه که ابدیت بر لحظهها پیشی گرفت
و سومین فرمانروایی آغاز کرد
و شب فرا رسید
من بار خواهم یافت و راز را آشکار خواهم کرد
آنگاه که رفتارها زدوده شد
و مرزها نیستی پذیرفت و پوششها بیهوده گردید
من حریم را خواهم شکست و درها را خواهم گشود
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سیاوش کسرایی
متولد اصفهان ( .)۱۹۹۵-۱۹۲۶فعال سیاسی در حزب تودۀ ایران و
شاعر شعر نیمایی .بنیانگذار انجمن ادبی شمع سوخته .مدتی در
کابل و مسکو و وین اتریش به سر برد .منظومۀ حماسی «آرش کمانگیر»
وی شهرت زیادی یافت.
آرش کمانگیر
برف میبارد
برف میبارد به روی خار و خاراسنگ
کوهها خاموش
درهها دلتنگ
راهها چشمانتظار کاروانی با صدای زنگ
بر نمیشد گر ز بام کلبهها دودی
یا که سوسوی چراغی گر پیامیمان نمیآورد
ردپاها گر نمیافتاد روی جادهها لغزان
ما چه میکردیم در کوال ک دلآشفتۀ دمسرد؟
آنک آنک کلبهای روشن
روی تپه روبهروی من
در گشودندم
مهربانیها نمودندم
زود دانستم که دور از داستان خشم برف و سوز
در کنار شعلۀ آتش
قصه میگوید برای بچههای خود ،عمو نوروز
«گفته بودم زندگی زیباست
گفته و ناگفته ای بس نکتهها کاینجاست
آسمان باز
آفتاب زر
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باغهای گل
دشتهای بیدر و پیکر
سر برونآوردن گل از درون برف
تاب نرم رقص ماهی در بلور آب
بوی خاک عطر بارانخورده در کهسار
خواب گندمزارها در چشمۀ مهتاب
آمدن ،رفتن ،دویدن
عشقورزیدن
غم انسان نشستن
پابهپای شادمانیهای مردم پایکوبیدن
کارکردن ،کارکردن ،آرمیدن
چشمانداز بیابانهای خشک و تشنه را دیدن
جرعههایی از سبوی تازهآب پاک نوشیدن
گوسفندان را سحرگاهان به سوی کوه راندن
همنفس با بلبالن کوهی آواره خواندن
در تله افتاده آهوبچگان را شیر دادن
نیمروز خستگی را در پناه دره ماندن
گاهگاهی زیر سقف این سفالینبامهای مهگرفته
قصههای درهم غم را ز نمنمهای باران شنیدن
بی ْ
تکان گهوارۀ رنگینکمان را
در کنار بام دیدن
یا شب برفی
پیش آتشها نشستن
دل به رؤیاهای دامنگیر و گرم شعله بستن
آری آری زندگی زیباست
زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست
گر بیفروزیش رقص شعلهاش در هر کران برپاست
ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست»
پیرمرد آرام و با لبخند
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کندهای در کورۀ افسردهجان افکند
چشمهایش در سیاهیهای کومه جستوجو میکرد
زیر لب آهسته با خود گفتوگو میکرد:
«زندگی را شعله باید برفروزنده
شعلهها را هیمه سوزنده
جنگلی هستی تو ای انسان
جنگل ،ای روییدهآزاده
بیدریغ افکنده روی کوهها دامان
آشیانها بر سرانگشتان تو جاوید
چشمهها در سایبانهای تو جوشنده
آفتاب و باد و باران بر سرت افشان
جان تو خدمتگر آتش
سربلند و سبز باش ،ای جنگل انسان
زندگانی شعله میخواهد»
صدا سر داد عمو نوروز:
«شعلهها را هیمه باید روشنیافروز
کودکانم داستان ما ز آرش بود
او بهجان خدمتگزار باغ آتش بود
روزگاری بود
روزگار تلخ و تاری بود
بخت ما چون روی بدخواهان ما تیره
دشمنان بر جان ما چیره
شهر سیلیخورده هذیان داشت
بر زبان بس داستانهای پریشان داشت
زندگی سرد و سیه چون سنگ
روز بدنامی
روزگار ننگ
غیرت اندر بندهای بندگی پیچان
عشق در بیماری دلمردگی بیجان
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فصلها فصل زمستان شد
صحنۀ گلگشتها گم شد
نشستن در شبستان شد
در شبستانهای خاموشی
میتراوید از گل اندیشهها عطر فراموشی
ترس بود و بالهای مرگ
کس نمیجنبید چون بر شاخه ،برگ از برگ
سنگر آزادگان خاموش
خیمهگاه دشمنان پرجوش
مرزهای ملک
همچو سرحدات دامنگستر اندیشه بیسامان
برجهای شهر
همچو باروهای دلبشکسته و ویران
دشمنان بگذشته از سرحد و از بارو
هیچ سینه کینهای در بر نمیاندوخت
هیچ دل مهری نمیورزید
هیچ کس دستی به سوی کس نمیآورد
هیچ کس در روی دیگر کس نمیخندید
باغهای آرزو بیبرگ
آسمان اشکها پربار
گرمرو آزادگان دربند
روسپینامردان در کار
انجمنها کرد دشمن
رایزنها گرد هم آورد دشمن
تا به تدبیری که در ناپاکدل دارند
هم به دست ما شکست ما براندیشند
نازکاندیشانشان بیشرم
که مباداشان دگر روز بهی در چشم
یافتند آخر فسونی را که میجستند
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چشمها با وحشتی در چشمخانه هر طرف را جستوجو میکرد
وین خبر را هر دهانی زیر گوشی بازگو میکرد
آخرین فرمان ،آخرین تحقیر
مرز را پرواز تیری میدهد سامان
گر به نزدیکی فرود آید
خانههامان تنگ
آرزومان کور
ور بپرد دور
تا کجا؟ تا چند؟
آه کو بازوی پوالدین و کو سرپنجۀ ایمان؟
هر دهانی این خبر را بازگو میکرد
چشمها بیگفتوگویی هر طرف را جستوجو میکرد»
پیرمرد اندوهگین دستی به دیگر دست میسایید
از میان درههای دور گرگی خسته مینالید
برف روی برف میبارید
باد بالش را به پشت شیشه میمالید
صبح میآمد
پیرمرد آرام کرد آغاز:
«پیش روی لشکر دشمن سپاه دوست
دشت نه ،دریایی از سرباز
آسمان الماس اخترهای خود را داده بود از دست
بینفس میشد سیاهی در دهان صبح
باد پر میریخت روی دشت باز دامن البرز
لشکر ایرانیان در اضطرابی سخت دردآور
دودو و سهسه ،به پچپچ گرد یکدیگر
کودکان بر بام
دختران بنشسته بر روزن
مادران غمگین کنار در
کمکمک در اوج آمد پچپچ خفته
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خلق چون بحری برآشفته
به جوش آمد
خروشان شد
به موج افتاد
برش بگرفت و مردی چون صدف از سینه بیرون داد
’’منم آرش‘‘
چنین آغاز کرد آن مرد با دشمن:
’’منم آرش سپاهیمردی آزاده
به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را اینک آماده
مجوییدم نسب
فرزند رنج و کار
گریزان چون شهاب از شب
چو صبح آمادۀ دیدار
مبارک باد آن جامه که اندر رزم پوشندش
گوارا باد آن باده که اندر فتح نوشندش
شما را باده و جامه
گوارا و مبارک باد
دلم را در میان دست میگیرم
و میافشارمش در چنگ
دل این جام پر از کین پر از خون را
دل این بیتاب خشمآهنگ
که تا نوشم به نام فتحتان در بزم
که تا کوبم به جام قلبتان در رزم
که جام کینه از سنگ است
به بزم ما و رزم ما
سبو و سنگ را جنگ است
در این پیکار
در این کار
دل خلقیست در مشتم

ادبیات معاصر ایران (شعر)

124

امید مردمی خاموش هم پشتم
کمان کهکشان در دست
کمانداری کمانگیرم
شهاب تیزرو تیرم
ستیغ سربلند کوه مأوایم
به چشم آفتاب تازهرس جایم
مرا تیر است آتشپر
مرا باد است فرمانبر
و لیکن چاره را امروز زور و پهلوانی نیست
رهایی با تن پوالد و نیروی جوانی نیست
در این میدان
بر این پیکان هستیسوز سامانساز
پری از جان بباید تا فروننشیند از پرواز‘‘
پس آنگه سر به سوی آسمان بر کرد
به آهنگی دگر گفتار دیگر کرد:
’’درود ای واپسین صبح ای سحر بدرود
که با آرش تو را این آخرین دیدار خواهد بود
به صبح راستین سوگند
به پنهان آفتاب مهربار پاکبین سوگند
که آرش جان خود در تیر خواهد کرد
پس آنگه بیدرنگی خواهدش افکند
زمین میداند این را آسمانها نیز
که تن بیعیب و جان پاک است
نه نیرنگی به کار من ،نه افسونی
نه ترسی در سرم ،نه در دلم باک است‘‘
درنگ آورد و یک دم شد به لب خاموش
نفس در سینهها بیتاب میزد جوش
’’ز پیشم مرگ
نقابی سهمگین بر چهره میآید

125

فصل سوم :شاعران شعر نو

به هر گام هراسافکن
مرا با دیدۀ خونبار میپاید
به بال کرکسان گرد سرم پرواز میگیرد
به راهم مینشیند ،راه میبندد
به رویم سرد میخندد
به کوه و دره میریزد طنین زهرخندش را
و بازش باز میگیرد
دلم از مرگ بیزار است
که مرگ اهرمنخو آدمیخوار است
ولی آن دم که ز اندوهان روان زندگی تار است
ولی آن دم که نیکی و بدی را گاه پیکار است
فرورفتن به کام مرگ شیرین است
همان بایستۀ آزادگی این است
هزاران چشم گویا و لب خاموش
مرا پیک امید خویش میداند
هزاران دست لرزان و دل پرجوش
گهی میگیردم گه پیش میراند
پیش میآیم
دل و جان را به زیورهای انسانی میآرایم
به نیرویی که دارد زندگی در چشم و در لبخند
نقاب از چهرۀ ترسآفرین مرگ خواهم کند‘‘
نیایش را دو زانو بر زمین بنهاد
به سوی قلهها دستان ز هم بگشاد:
’’برآ ای آفتاب ای توشۀ امید
برآ ای خوشۀ خورشید
تو جوشانچشمهای من تشنهای بیتاب
برآ سرریز کن تا جان شود سیراب
چو پا در کام مرگی تندخو دارم
چو در دل جنگ با اهریمنی پرخاشجو دارم
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به موج روشنایی شستوشو خواهم
ز گلبرگ تو ای زرینهگل ،من رنگ و بو خواهم
شما ای قلههای سرکش خاموش
که پیشانی به تندرهای سهمانگیز میسایید
که بر ایوان شب دارید چشمانداز رؤیایی
که سیمینپایههای روز زرین را به روی شانه میکوبید
که ابر آتشین را در پناه خویش میگیرید
غرور و سربلندی هم شما را باد
امیدم را برافرازید
چو پرچمها که از باد سحرگاهان به سر دارید
غرورم را نگه دارید
بسان آن پلنگانی که در کوه و کمر دارید‘‘
زمین خاموش بود و آسمان خاموش
تو گویی این جهان را بود با گفتار آرش گوش
به یال کوهها لغزید کمکم پنجۀ خورشید
هزاران نیزۀ زرین به چشم آسمان پاشید
نظر افکند آرش سوی شهر آرام
کودکان بر بام
دختران بنشسته بر روزن
مادران غمگین کنار در
مردها در راه
سرود بیکالمی با غمی جانکاه
ز چشمان برهمیشد با نسیم صبحدم همراه
کدامین نغمه میریزد
کدام آهنگ آیا میتواند ساخت
طنین گامهای استواری را که سوی نیستی مردانه میرفتند؟
طنین گامهایی را که آگاهانه میرفتند؟
دشمنانش در سکوتی ریشخندآمیز
راه وا کردند
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کودکان از بامها او را صدا کردند
مادران او را دعا کردند
پیرمردان چشم گرداندند
دختران بفشرده گردنبندها در مشت
همره او قدرت عشق و وفا کردند
آرش اما همچنان خاموش
از شکاف دامن البرز باال رفت
وز پی او
پردههای اشک پیدرپی فرود آمد»
بست یک دم چشمهایش را عمو نوروز
خنده بر لب ،غرقه در رؤیا
کودکان با دیدگان خسته و پیجو
در شگفت از پهلوانیها
شعلههای کوره در پرواز
باد غوغا
«شامگاهان
راهجویانی که میجستند آرش را به روی قلهها پیگیر
باز گردیدند
بینشان از پیکر آرش
با کمان و ترکشی بیتیر
آری آری ،جان خود در تیر کرد آرش
کار صدها صدهزاران تیغۀ شمشیر کرد آرش
تیر آرش را سوارانی که میراندند بر جیحون
به دیگر نیمروزی از پی آن روز
نشسته بر تناور ساق گردویی فرو دیدند
و آنجا را از آن پس
مرز ایرانشهر و توران بازنامیدند
آفتاب
در گریز بیشتاب خویش
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سالها بر بام دنیا پاکشان سر زد
ماهتاب
بینصیب از شبرویهایش همه خاموش
در دل هر کوی و هر برزن
سر به هر ایوان و هر در زد
آفتاب و ماه را در گشت
سالها بگذشت
سالها و باز
در تمام پهنۀ البرز
وین سراسر قلۀ مغموم و خاموشی که میبینید
وندرون درههای برفآلودی که میدانید
رهگذرهایی که شب در راه میمانند
نام آرش را پیاپی در دل کهسار میخوانند
و نیاز خویش میخواهند
با دهان سنگهای کوه ،آرش میدهد پاسخ
میکندشان از فراز و از نشیب جادهها آگاه
میدهد امید
مینماید راه»
در برون کلبه میبارد
برف میبارد به روی خار و خاراسنگ
کوهها خاموش
درهها دلتنگ
راهها چشمانتظار کاروانی با صدای زنگ
کودکان دیریست در خواباند
در خواب است عمو نوروز
میگذارم کندهای هیزم در آتشدان
شعله باال میرود پرسوز
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سهراب سپهری
متولد قم ( . )۱۹۸۰-۱۹۲۸در شهر کاشان زیست .مدرس هنر،
نویسنده ،نقاش و شاعر سرشناس .فارغالتحصیل رشتۀ هنرهای زیبا از
دانشگاه تهران .بارها به کشورهای چین ،پاکستان ،افغانستان ،ژاپن،
فرانسه ،ایتالیا ،هندوستان ،انگلستان و آمریکا و بسیاری دیگر از
کشورهای شرق و غرب سفر کرد .سفرهایش نوعی سیر و سلوک معنوی
بود .آشنایی او با ادیان هند و بودا در شعر او تأثیر فراوان گذاشت .در
ژاپن با حکاکی روی چوب آشنا شد و تعدادی نمایشنامۀ ژاپنی را ترجمه کرد .مضمونهای شعری او
انسانمداری و صلح و عرفان است .آثارش به زبانهای انگلیسی ،فرانسوی ،اسپانیایی و ایتالیایی
ترجمه شده است.
آب
آب را گل نکنیم
در فرودست انگار ،کفتری میخورد آب
یا که در بیشۀ دور سیرهای پر میشوید
یا در آبادی ،کوزهای پر میگردد
آب را گل نکنیم
شاید این آب روان ،میرود پای سپیداری تا فروشوید اندوه دلی
دست درویشی شاید ،نان خشکیده فروبرده در آب
زن زیبایی آمد لب رود
آب را گل نکنیم
روی زیبا دو برابر شده است
چه گوارا این آب!
چه زالل این رود!
مردم باالدست ،چه صفایی دارند!
چشمههاشان جوشان ،گاوهاشان شیرافشان باد!
من ندیدم دهشان
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بیگمان پای چپرهاشان جا پای خداست
ماهتاب آنجا ،میکند روشن پهنای کالم
بیگمان در ده باالدست ،چینهها کوتاه است
مردمش میدانند که شقایق چه گلی است
بیگمان آنجا آبی ،آبی است
غنچهای میشکفد ،اهل ده باخبرند
چه دهی باید باشدو
کوچهباغش پر موسیقی باد!
مردمان سر رود ،آب را میفهمند
گل نکردندش ،ما نیز
آب را گل نکنیم
پشت دریاها
قایقی خواهم ساخت
خواهم انداخت به آب
دور خواهم شد از این خاک غریب
که در آن هیچکسی نیست که در بیشۀ عشق
قهرمانان را بیدار کند
قایق از تور تهی
و دل از آرزوی مروارید
همچنان خواهم راند
نه به آبیها دل خواهم بست
نه به دریاپریانی که سر از آب به در میآرند
و در آن تابش تنهایی ماهیگیران
میفشانند فسون از سر گیسوهاشان
همچنان خواهم راند
همچنان خواهم خواند:
دور باید شد دور
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مرد آن شهر اساطیر نداشت
زن آن شهر به سرشاری یک خوشۀ انگور نبود
هیچ آیینۀ تاالری ،سرخوشیها را تکرار نکرد
چالهآبی حتی مشعلی را ننمود
دور باید شد ،دور
شب سرودش را خواند
نوبت پنجرههاست
همچنان خواهم خواند
همچنان خواهم راند
پشت دریاها شهریست
که در آن پنجرهها رو به تجلی باز است
بامها جای کبوترهاییست که به فوارۀ هوش بشری مینگرند
دست هر کودک دهسالۀ شهر ،شاخۀ معرفتیست
مردم شهر به یک چینه چنان مینگرند
که به یک شعله ،به یک خواب لطیف
ْ
خاک موسیقی احساس تو را میشنود
و صدای پر مرغان اساطیر میآید در باد
پشت دریاها شهریست
که در آن وسعت خورشید به اندازۀ چشمان سحرخیزان است
شاعران وارث آب و خرد و روشنیاند
پشت دریاها شهریست
قایقی باید ساخت
نشانی
«خانۀ دوست کجاست؟»
در فلق بود که پرسید سوار
آسمان مکثی کرد
رهگذر شاخۀ نوری که به لب داشت
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به تاریکی شنها بخشید
و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت:
«نرسیده به درخت
کوچهباغیست که از خواب خدا سبزتر است
و در آن عشق به اندازۀ پرهای صداقت آبیست
میروی تا ته آن کوچه که او پشت بلوغ ،سر به در میآرد
پس به سمت گل تنهایی میپیچی
دو قدم مانده به گل
پای فوارۀ جاوید اساطیر زمین میمانی
و تو را ترسی شفاف فرامیگیرد
در صمیمیت سیال فضا ،خشخشی میشنوی
کودکی میبینی
رفته از کاج بلندی باال
جوجه بردارد از النۀ نور
و از او میپرسی
خانۀ دوست کجاست؟»
غمی غمناک
شب سردیست و من افسرده
راه دوریست و پایی خسته
تیرگی هست و چراغی مرده
میکنم تنها از جاده عبور
دور ماندند ز من آدمها
سایهای از سر دیوار گذشت
غمی افزود مرا بر غمها
فکر تاریکی و این ویرانی
بیخبر آمد تا با دل من
قصهها ساز کند پنهانی
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نیست رنگی که بگوید با من
اندکی صبر سحر نزدیک است
هر دم این بانگ برآرم از دل
وای ،این شب چقدر تاریک است!
خندهای کو که به دل انگیزم؟
قطرهای کو که به دریا ریزم؟
صخرهای کو که بدان آویزم؟
مثل این است که شب نمناک است
دیگران را هم غم هست به دل
1
غم من ،لیک ،غمی غمناک است
روشنی ،من ،گل ،آب
ابری نیست
بادی نیست
مینشینم لب حوض:
گردش ماهیها ،روشنی ،من ،گل ،آب
پاکی خوشۀ زیست
مادرم ریحان میچیند
نان و ریحان و پنیر ،آسمانی بیابر ،اطلسیهایی تر
رستگاری نزدیک :الی گلهای حیاط
نور در کاسۀ مس ،چه نوازشها میریزدو
نردبان از سر دیوار بلند ،صبح را روی زمین میآرد
پشت لبخندی پنهان هر چیز
روزنی دارد دیوار زمان که از آن چهرۀ من پیداست
چیزهایی هست که نمیدانم
میدانم ،سبزهای را بکنم خواهم مرد
میروم باال تا اوج ،من پر از بال و پرم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1این شعر با عنوان «سپید و سیاه» به آهنگسازی علیرضا کهندیری و با صدای محمد اصفهانی منتشر شده است.
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راه میبینم در ظلمت ،من پر از فانوسم
من پر از نورم و شن
و پر از دار و درخت
پرم از راه ،از پل ،از رود ،از موج
پرم از سایۀ برگی در آب :چه درونم تنهاست
در گلستانه
دشتهایی چه فراخو
کوههایی چه بلندو
در گلستانه چه بوی علفی میآمدو
من در این آبادی ،پی چیزی میگشتم
پی خوابی شاید
پی نوری ،ریگی ،لبخندی
پشت تبریزیها
غفلت پاکی بود که صدایم میزد
پای نیزاری ماندم
باد میآمد ،گوش دادم
چه کسی با من حرف میزد؟
سوسماری لغزید
راه افتادم
یونجهزاری سر راه
بعد جالیز خیار ،بوتههای گل رنگ
و فراموشی خاک
لب آبی
گیوهها را کندم و نشستم
پاها در آب
من چه سبزم امروز
و چه اندازه تنم هشیار استو
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نکند اندوهی ،سر رسد از پس کوه
چه کسی پشت درختان است؟
هیچو میچرد گاوی در کرد
ظهر تابستان است
سایهها میدانند که چه تابستانی است
سایههایی بیلک
گوشهای روشن و پاک
کودکان احساسو جای بازی اینجاست
زندگی خالی نیست
مهربانی هست
سیب هست
ایمان هست
آری ،تا شقایق هست زندگی باید کرد
در دل من چیزی است
مثل یک بیشۀ نور
مثل خواب دم صبح
و چنان بیتابم
که دلم میخواهد
بدوم تا ته دشت ،بروم تا سر کوه
1
دورها آواییست که مرا میخواند
و پیامی در راه
روزی
خواهم آمد و پیامی خواهم آورد
در رگها نور خواهم ریخت
و صدا خواهم درداد :ای سبدهاتان پر خوابو سیب آوردم ،سیب سرخ خورشید
خواهم آمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بخشی از این شعر را میتوانید در آلبوم «در گلستانه» به آهنگسازی هوشنگ کامکار و با صدای شهرام ناظری بشنوید.
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گل یاسی به گدا خواهم داد
زن زیبای جذامی را گوشواری دیگر خواهم بخشید
کور را خواهم گفتم :چه تماشا دارد باغو
دورهگردی خواهم شد
کوچهها را خواهم گشت
جار خواهم زد :ای شبنم ،شبنم ،شبنم
رهگذر خواهد گفت :راستی را ،شب تاریکی است
کهکشانی خواهم دادش
روی پل دخترکی بیپاست
دب اکبر را بر گردن او خواهم آویخت
هر چه دشنام از لب خواهم برچید
هر چه دیوار از جا خواهم برکند
رهزنان را خواهم گفت :کاروانی آمد بارش لبخند
ابر را پاره خواهم کرد
من گره خواهم زد
چشمان را با خورشید
دلها را با عشق
سایهها را با آب
شاخهها را با باد
و به هم خواهم پیوست
خواب کودک را با زمزمۀ زنجرهها
بادبادکها به هوا خواهم برد
گلدانها آب خواهم داد
خواهم آمد پیش اسبان ،گاوان
علف سبز نوازش خواهم ریخت
مادیان تشنه ،سطل شبنم را خواهم آورد
خر فرتوتی در راه
من مگسهایش را خواهم زد
خواهم آمد
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سر هر دیواری ،میخکی خواهم کاشت
پای هر پنجرهای شعری خواهم خواند
هر کالغی را کاجی خواهم داد
مار را خواهم گفت :چه شکوهی دارد غوکو
آشتی خواهم داد
آشنا خواهم کرد
راه خواهم رفت
نور خواهم خورد
دوست خواهم داشت
ندای آغاز
کفشهایم کو
چه کسی بود صدا زد :سهراب؟
آشنا بود صدا مثل هوا با تن برگ
مادرم در خواب است
و منوچهر و پروانه و شاید همۀ مردم شهر
شب خرداد به آرامی یک مرثیه از روی سر ثانیهها میگذرد
و نسیمی خنک از حاشیۀ سبز پتو خواب مرا میروبد
بوی هجرت میآید:
بالش من پر آواز پر چلچلههاست
صبح خواهد شد
و به این کاسۀ آب
آسمان هجرت خواهد کرد
باید امشب بروم
من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم
حرفی از جنس زمان نشنیدم
هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود
کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد
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هیچکس زاغچهای را سر یک مزرعه جدی نگرفت
من به اندازۀ یک ابر دلم میگیرد
وقتی از پنجره میبینم حوری
دختر بالغ همسایه-پای کمیابترین نارون روی زمین
فقه میخواند
چیزهایی هم هست ،لحظههایی پر اوج
ً
مثال شاعرهای را دیدم
آنچنان محو تماشای فضا بود که در چشمانش
آسمان تخم گذاشت
و شبی از شبها
مردی از من پرسید
تا طلوع انگور ،چند ساعت راه است؟
باید امشب بروم
باید امشب چمدانی را
که به اندازۀ پیراهن تنهایی من جا دارد ،بردارم
و به سمتی بروم
که درختان حماسی پیداست
رو به آن وسعت بیواژه که همواره مرا میخواند
یك نفر باز صدا زد :سهراب!
کفشهایم کو؟
واحهای در لحظه
به سراغ من اگر میآیید
پشت هیچستانم
پشت هیچستان جایی است
پشت هیچستان رگهای هوا پر قاصدهایی است
که خبر میآرند از گل واشدۀ دورترین نقطۀ خاک
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روی شنها هم
نقشهای سم اسبان سواران ظریفی است که صبح
به سر تپۀ معراج شقایق رفتند
پشت هیچستان ،چتر خواهش باز است:
تا نسیم عطشی در بن برگی بدود
زنگ باران به صدا میآید
آدم اینجا تنهاست
و در این تنهایی سایۀ نارونی تا ابدیت جاریست
به سراغ من اگر میآیید
نرم و آهسته بیایید
مبادا که ترک بردارد
چینی نازک تنهایی
زندگی
زندگی رسم خوشایندی است
زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ
پرشی دارد اندازۀ عشق
زندگی چیزی نیست که لب طاقچۀ عادت
از یاد من و تو برود
زندگی جذبۀ دستیست که میچیند
زندگی نوبر انجیر سیاه
در دهان گس تابستان است
زندگی بعد درخت است به چشم حشره
زندگی تجربۀ شبپره در تاریکیست
زندگی حس غریبیست که یک مرغ مهاجر دارد
زندگی سوت قطاریست که در خواب پلی میپیچد
زندگی دیدن یک باغچه از شیشۀ مسدود هواپیماست
خبر رفتن موشک به فضا
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لمس تنهایی ماه
فکر بوییدن گل در کرهای دیگر
زندگی شستن یک بشقاب است
زندگی یافتن سکۀ دهشاهی در جوی خیابان است
زندگی «مجذور» آینه است
زندگی گل به «توان» ابدیت
زندگی «ضرب» زمین در ضربان دلها
زندگی «هندسۀ» ساده و یکسان نفسهاست
هر کجا هستم ،باشم
آسمان مال من است
1
پنجره ،فکر ،هوا ،عشق ،زمین مال من است

مهدی اخوانثالث
متولد تهران (  . ) ۱۹۹۰- ۱۹۲۸نوازنده ،موسیقی دان و شاعر
پرآوازۀ دورۀ معاصر .مضامین شعر او اجتماعی و فرهنگی است و
لحن حماسی دارد .ابتدا به شیوۀ کالسیک شعر می سرود؛ ولی
ً
بعدا به شعر نیمایی گرایش پیدا کرد و شعر کالسیک را با شعر
نیمایی درهم آمیخت .شعر اخوان نمادین و مملو از عناصر
اسطوره و حماسه است و گرایش به ایران باستان دارد .تحوالت
سیاسی و اجتماعی ایران در شعر اخوان بازتاب کامل یافته است .او بر شاعران پس از خود
تأثیر بسزایی گذاشت .از آثار مهم او دفتر شعر آخر شاهنامه است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بخشی از شعر بلند «صدای پای آب».
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باغ بیبرگی
آسمانش را گرفته تنگ در آغوش
سرد نمناکش
ابر ،با آن پوستین ِ
باغ بیبرگی
روز و شب تنهاست
پاک غمناکش
با سکوت ِ
ساز او باران ،سرودش باد
ِ
جامهاش شوالی عریانیست
ورجز اینش جامهای باید
بافته بس شعلۀ زرتار پودش باد
گو بروید ،هر چه در هر جا که خواهد یا نمیخواهد
باغبان و رهگذاری نیست
باغ نومیدان
چشم در راه بهاری نیست
گر ز چشمش پرتو گرمی نمیتابد
ور به رویش برگ لبخندی نمیروید
باغ بیبرگی که میگوید که زیبا نیست؟و
داستان از میوههای سر به گردونسای اینک خفته در تابوت پست خاک میگوید
باغ بیبرگی
خندهاش خونیست اشکآمیز
جاودان بر اسب یالافشان زردش میچمد در آن
پادشاه فصلها ،پاییز
چنگ بیقانون
این شکستهچنگ بیقانون
رام چنگ چنگی شوریدهرنگ پیر
گاه گویی خواب میبیند
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خویش را در بارگاه پرفروغ مهر
طرفه چشمانداز شاد و شاهد زرتشت
یا پریزادی چمان سرمست
در چمنزاران پاک و روشن مهتاب میبیند
روشنیهای دروغینی
کاروان شعلههای مرده در مرداب
بر جبین قدسی محراب میبیند
یاد ایام شکوه و فخر و عصمت را
میسراید شاد
قصۀ غمگین غربت را
هان ،کجاست
پایتخت این کجآیین قرن دیوانه؟
با شبان روشنش چون روز
روزهای تنگ و تارش ،چون شب اندر قعر افسانه
با قالع سهمگین سخت و ستوارش
با لهیمانه تبسمکردن دروازههایش ،سرد و بیگانه
هان ،کجاست؟
پایتخت این دژآیین قرن پرآشوب
قرن شکلکچهر
برگذشته از مدار ماه
لیک بس دور از قرار مهر
قرن خونآشام
قرن وحشتناکتر پیغام
کاندران با فضلۀ موهوم مرغ دورپروازی
چار رکن هفتاقلیم خدا را در زمانی برمیآشوبند
هر چه هستی ،هر چه پستی ،هر چه باالیی
سخت میکوبند
پاک میروبند
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زمستان
سالمت را نمیخواهند پاسخ گفت
سرها در گریبان است
کسی سر برنیارد کرد پاسخگفتن و دیدار یاران را
نگه جز پیش پا را دید ،نتواند
که ره تاریک و لغزان است
و گر دست محبت سوی کس یازی
بهاکراه آورد دست از بغل بیرون
که سرما سخت سوزان است
نفس کز گرمگاه سینه میآید برون ،ابری شود تاریک
چو دیوار ایستد در پیش چشمانت
نفس کاین است ،پس دیگر چه داری چشم
ز چشم دوستان دور یا نزدیک؟
پیر پیرهنچرکینو
مسیحای جوانمرد منو ای ترسای ِ
هوا بس ناجوانمردانه سرد است ،آی...
دمت گرم و سرت خوش بادو
سالمم را تو پاسخ گوی ،در بگشای!
منم من ،میهمان هر شبت ،لولیوش مغموم
منم من ،سنگ تیپاخوردۀ رنجور
منم ،دشنام پست آفرینش ،نغمۀ ناجور
نه از رومم ،نه از زنگم ،همان بیرنگ بیرنگم
بیا بگشای در ،بگشای ،دلتنگم
حریفاو میزباناو میهمان سال و ماهت پشت در چون موج میلرزد
تگرگی نیست ،مرگی نیست
صدایی گر شنیدی ،صحبت سرما و دندان است
من امشب آمدستم وام بگزارم
حسابت را کنار جام بگذارم
چه میگویی که بیگه شد ،سحر شد ،بامداد آمد؟
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فریبت میدهد ،بر آسمان ،این سرخی بعد از سحرگه نیست
حریفاو گوش سرما برده است این
یادگار سیلی سرد زمستان است
و قندیل سپهر تنگمیدان ،مرده یا زنده
به تابوت ستبر ظلمت نهتوی مرگاندود ،پنهان است
حریفاو رو چراغ باده را بفروز
شب با روز یکسان است
سالمت را نمیخواهند پاسخ گفت
هوا دلگیر ،درها بسته ،سرها در گریبان ،دستها پنهان
نفسها ابر ،دلها خسته و غمگین
درختان اسکلتهای بلورآجین
سقف آسمان کوتاه
زمین دلمرده،
ِ
غبارآلوده مهر و ماه
1
زمستان است
میراث
پوستینی کهنه دارم من
یادگاری ژندهپیر از روزگارانی غبارآلود
سالخوردی جاودانمانند
مانده میراث از نیاکانم مرا ،این روزگارآلود
جز پدرم آیا کسی را میشناسم من
کز نیاکانم سخن گفتم؟
نزد آن قومی که ذرات شرف در خانۀ خونشان
کرده جا را بهر هر چیز دگر ،حتی برای آدمیت ،تنگ
خنده دارد از نیاکانی سخنگفتن که من گفتم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1این شعر را میتوانید با صدای شاعر ،در آلبوم «قاصدک» بشنوید.
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جز پدرم آری
من نیای دیگری نشناختم هرگز
نیز او چون من سخن میگفت
همچنین دنبال کن تا آن پدرجدم
کاندر اخم جنگلی ،خمیازۀ کوهی
روز و شب میگشت یا میخفت
این دبیر گیج و گول و کوردل :تاریخ
تا ّ
مذهبدفترش را گاهگه میخواست
با پریشان سرگذشتی از نیاکانم بیاالید
رعشه میافتادش اندر دست
در بنان درفشانش کلک شیرینسلک میلرزید
حبرش اندر محبر پرلیقه چون سنگ سیه میبست
ز آنکه فریاد امیر عادلی چون رعد برمیخاست
هان ،کجایی ،ای عموی مهربانو بنویس
ماه نو را دوش ،ما ،با چاکران ،در نیمهشب دیدیم
مادیان سرخیال ما سه ّ
کرت تا سحر زایید
در کدامین عهد بودهست اینچنین یا آنچنان ،بنویس
لیک هیچت غم مباد از این
ای عموی مهربان ،تاریخ
پوستینی کهنه دارم من که میگوید
از نیاکانم برایم داستان ،تاریخ
من یقین دارم که در رگهای من خون رسولی یا امامی نیست
نیز خون هیچ خان و پادشاهی نیست
وین ندیم ژندهپیرم دوش با من گفت
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کاندرین بیفخربودنها گناهی نیست
پوستینی کهنه دارم من
سالخوردی جاودانمانند
مردهریگی داستانگوی از نیاکانم ،که شب تا روز
گویدم چون و نگوید چند
سالها زین پیشتر در ساحل پرحاصل جیحون
بس پدرم از جان و دل کوشید
تا مگر کاین پوستین را نو کند بنیاد
او چنین میگفت و بودش یاد
داشت کمکم شبکاله و جبۀ من نوترک میشد
کشتگاهم برگ و بر میداد
ناگهان طوفان خشمی باشکوه و سرخگون برخاست
من سپردم زورق خود را به آن طوفان و گفتم هر چه بادا باد
تا گشودم چشم ،دیدم تشنهلب بر ساحل خشک کشفرودم
پوستین کهنۀ دیرینهام با من
اندرون ،ناچار ،ماالمال نور معرفت شد باز
هم بدانسان کز ازل بودم
باز او ماند و سهپستان و گل زوفا
باز او ماند و سکنگور و سیهدانه
و آن بهآیین حجره زارانی
کانچه بینی در کتاب تحفۀ هندی
هر یکی خوابیده او را در یکی خانه
روز رحلت پوستینش را به ما بخشید
ما پس از او پنج تن بودیم
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من بسان کاروانساالرشان بودم
کاروانساالر رهنشناس
اوفتان ،خیزان
تا بدین غایت که بینی ،راه پیمودیم
سالها زین پیشتر من نیز
خواستم کاین پوستیم را نو کنم بنیاد
با هزاران آستین چرکین دیگر برکشیدم از جگر فریاد
این مبادو آن باد
ناگهان طوفان بیرحمی سیه برخاست
پوستینی کهنه دارم من
یادگار از روزگارانی غبارآلود
مانده میراث از نیاکانم مرا ،این روزگارآلود
های ،فرزندم
بشنو و هش دار
بعد من این سالخورد جاودانمانند
با بر و دوش تو دارد کار
لیک هیچت غم مباد از این
کو ،کدامین جبۀ زربفت رنگین میشناسی تو
ّ
کز مرقع پوستین کهنۀ من پاکتر باشد؟
با کدامین خلعتش آیا بدل سازم
کهام نه در سودا ضرر باشد؟
آی دختر جان ،همچنانش پاک و دور از رقعۀ آلودگان میدار

1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1این شعر را میتوانید با صدای شاعر ،در آلبوم «قاصدک» بشنوید.
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دو دریچه
مــا چون دو در یچــه روب ـهروی هم
o

آگـــاه ز هـــر بـــگـــو مـــگـــوی هـــم
o

هر روز ســـالم و پرســـش و خنــده

هــــر روز قــــرار روز آیــــنــــده

o

o

عــمــر آیــنــۀ بــهشـــــت ،امــا آه

بیش از شــــب و روز تیر و دی کوتــاه

o

o

اکنون دل من شکسته و خستهست

زیرا یکی از دریچــههــا بســـتــهســــت
o

o

نه مهر فســـون ،نه ماه جادو کرد
o

نفرین به ســفر ،که هر چه کرد ،او کرد

1

o

کتیبه
فتاده تختهسنگ آنسویتر ،انگار کوهی بود
و ما این سو نشسته خسته انبوهی
زن و مرد و جوان و پیر
همه با یکدیگر پیوسته
لیک از پای و با زنجیر
اگر دل میکشیدت سوی دلخواهی
به سویش میتوانستی خزیدن
لیک تا آنجا که رخصت بود ،تا زنجیر
ندانستیم
ندایی بود در رؤیای خوف و خستگیهامان
و یا آوایی از جایی
کجا؟ هرگز نپرسیدیم
چنین میگفت
فتاده تختهسنگ آن سوی و ز پیشینیان پیری
بر او رازی نوشته است ،هر کس طاق ،هر کس جفت
چنین میگفت چندین بار
صدا ،و آنگاه چون موجی که بگریزد ز خود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1این شعر نیز با دکلمۀ شاعر در آلبوم «قاصدک» منتشر شده است.
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در خامشی میخفت
و ما چیزی نمیگفتیم
و ما تا مدتی چیزی نمیگفتیم
پس از آن نیز تنها در نگهمان بود اگر گاهی
گروهی شک و پرسش ایستاده بود
و دیگر سیل و خستگی بود و فراموشی
و حتی در نگهمان نیز خاموشی
و تختهسنگ آن سو اوفتاده بود
شبی که لعنت از مهتاب میبارید
و پاهامان ورم میکرد و میخارید
یکی از ما که زنجیرش کمی سنگینتر از ما بود
لعنت کرد گوشش را
و ناالن گفت :باید رفت
و ما با خستگی گفتیم:
لعنت بیش بادا گوشمان را چشممان را نیز
باید رفت
و رفتیم و خزان رفتیم
تا جایی که تختهسنگ آنجا بود
یکی از ما که زنجیرش رهاتر بود ،باال رفت ،آنگه خواند
کسی راز مرا داند
که از این رو به آن رویم بگرداند
و ما با لذتی بیگانه
این راز غبارآلود را مثل دعایی زیر لب
تکرار میکردیم
و شب شط جلیلی بود پرمهتاب
هال ،یک  ...دو  ...سه  ....دیگر بار
هال ،یک  ...دو  ...سه  ....دیگر بار
عرقریزان ،عزا ،دشنام ،گاهی گریه هم کردیم
هال ،یک ،دو ،سه ،زینسان بارها بسیار
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چه سنگین بود اما سخت شیرین بود پیروزی
و ما با آشناتر لذتی
هم خسته هم خوشحال
ز شوق و شور ماالمال
یکی از ما که زنجیرش سبکتر بود
به جهد ما درودی گفت و باال رفت
خط پوشیده را از خاک و گل بسترد و با خود خواند
و ما بیتاب
لبش را با زبان تر کرد
ما نیز آنچنان کردیم
و ساکت ماند
نگاهی کرد سوی ما و ساکت ماند
دوباره خواند ،خیره ماند ،پنداری زبانش مرد
نگاهش را ربوده بود ناپیدای دوری
ما خروشیدیم
بخوانو او همچنان خاموش
برای ما بخوانو
خیره به ما ساکت نگا میکرد
پس از لختی
در اثنایی که زنجیرش صدا میکرد
فرود آمد ،گرفتیمش که پنداری که میافتاد
نشاندیمش
به دست ما و دست خویش لعنت کرد
«چه خواندی ،هان؟»
مکید آب دهانش را و گفت آرام:
نوشته بود
همان
کسی راز مرا داند
که از این رو به آن رویم بگرداند
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نشستیم
و به مهتاب و شب روشن نگه کردیم
و شب شط علیلی بود

نصرت رحمانی
متولد رشت ( .)۲۰۰۰-۱۹۲۹روزنامهنگار و شاعر خوشقریحۀ شعر
معاصر .چندین دفتر شعر از او منتشر شده است .او روحیهای سرکش
داشت و به شاعر انهدام و عصیان مشهور بود.

من آبروی عشقم
لیلی ،چشمت خراج سلطنت شب را
از شاعران شرق طلب میکند
من آبروی حرمت عشقم
هش دار
تا به خاک نریزی
من آبروی عشقم
لیلی ،پر کن پیاله را
آرامتر بخوان
آواز فاصلههای نگاه را
در باغکوچههای فرصت و میعاد
بگشای بند موی ،بیفشان
شب را میان شب
با من بدار حوصله ،اما نه با عتاب
گفتی گل در میان دستت میپژمرد
گفتم که خواب در چشمهایمان به شهادت رسیده است
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گفتی که خوبترینی
آری ،خوبم
شعرترم
تاج سهترک عرفانم
درویشم ،خاکم
آیینهدار رابطهام ،بنشین
بنشین کنار حادثه بنشین
یاد مرا به حافظه بسپار
اما نام مرا
بر لب مبند که مسموم میشوی
من داغدیدهام
لیلی ،از جای پای تو
بر آستانۀ درگاه بوی فرار میآید
آتش مزن به سینۀ بستر
با عطر پیکر برهنۀ سبزت
بنشین بانوی بانوان شب و شعر
خانم ،لیلی
کلید صبح در پلکهای توست
دست مرا بگیر
از چارراه خواب گذر کن
بگذار و بگذریم زین خیل خفتگان
دست مرا بگیر
تا بسرایم
در دستهای من بال کبوتریست
لیلی ،من آبروی عاشقان جهانم
هش دار تا به خاک نریزی
من پاسدار حرمت دردم
چشمت خراج میطلبد
آنک خراج
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لیلی ،وقتی که پاک میکنی خط چشمت را
دیوارهای این شب سنگین را
در هم شکسته ،وای
که بیداد میکنی
وقتی که پاک میکنی خط چشمت را
در باغهای سبز تنت شب را
آزاد میکنی
لیلی ،بیمرز باش
دیوار را ویران کن
خط را به حال خویش رها کن
بیخط و خال باش
با من بیا همیشهترین باش
بارید شب
بارش سیل اشکها شکست
خط سیاه دایرۀ شب را
خط پاک شد
گل در میان دستم پرپر زد و فسرد
درهم دوید خط
ویران شد!
لیلی ،بیمرز عشقبازی کن
بیخط و خال باش
با من بیا که خوبترینم
با من که آبروی عشقم
با من که
شعرم ،شعرم ،شعرم
وایو در من وضو بگیر
سجادهام ،بایست کنارم
رو کن به من که قبلۀ عشاقم
آنگه نماز را
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با بوسهای بلند
قامت ببند
لیلی ،با من بودن خوب است
من میسرایمت
هدیه
ودیعهایست سکوت
گزیده خاموشان
سخاوتیست سرشکت
دمی که میخندی
چو پلک میبندی
حدیث گمشدن راههای آزادیست؟
تمام تهمت من را به خویش میبندی
تو عطر بوسۀ فقری به دستهای مناعت

منوچهر آتشی
متولد دشتستان بوشهر (  . ) ۲۰۰۵-۱۹۳۱لحن اشعارش حماسی
و پر از عناصر وحشی طبیعت است و بر بسیاری از شاعران پس از
خود تأثیر گذاشته است .عالوه بر آن ،اشعارش پر از مضمون عشق
و امید است .آتشی به عنوان چهرۀ ماندگار شعر معاصر فارسی ،به
دریافت جایزه نایل شد.
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نگاهها
نگاهها چه ظالمانه جای کلمات را گرفتهاند
سکوت چقدر جای صدا را
هنوز نگفتهام دوستت دارم
نگاهم اما به عربده گفت
عربدهای که نرگس حافظ را پژمرده کرد
هنوز نگفتهای دوستت دارم
سکوتت اما بارانی شد
و دل صنوبری خشکم را خرم کرد
در این تابوت آرواره ،سروی به شکل دل آدمی بود
سروی مرده در خشکسال مهر
از مژگان میترایی تو آفتابی جاری شد
مرده بیدار شد و تابوت را شکست
و شلنگانداز خیابان ها را
باغ سرو کرد
سکوت چقدر جای صداها را میگیرد هنوز
نگاه چه ظالمانه جای کلمهها را
این تقدیر دیدار بیگاه ما نیست
از تمامی تاریخ بپرس
رؤیا
کنون رؤیای ما باغیست
بن هر جادهاش میعادگاهی خرم و خوشبو
سر هر شاخهاش گلبرگهای نازک لبخند
به ساق هر درختش یادگاریها
و با هر یادگاری نقش یک سوگند
کنون رؤیای ما باغیست
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زمین اما فراوان دارد اینسان باغ
که برگ هر درختش صدمۀ دیدارها بردهست
که ساق هر درختش نشتر سوگندها خوردهست
کنون رؤیای ما باغیست
بن هر جادهاش میعادگاهی خرم و خوش ،لیک
بیا رسم قدیم یادگاری را براندازیم
و دل را خوش نداریم از خراش ساقهای میرا
بیا تا یادگار عشق آتشریشۀ خود را
به سنگ سرخ دل با خنجر پیوند بتراشیم
که باران فریبش نسترد هرگز
که طوفان زمانش نفکند از پا
که باشد ریشۀ پیمان ما در سینۀ ما زنده تا باشیم
بیدار
بر دست سیمگونۀ ساقی
روشن کنید شمع شبافروز جام را
با ورد بیخیالی
باطل کنید سحر سخنهای خام را
من رهنورد کوه غروبم به باغ صبح
پای حصار نیلی شبها دویدهام
از الشههای گند هوسها رمیدهام
مستان سرشکستۀ درراهمانده را
با ضربههای سیلی ،سیلی سرزنش
هشیار کردهام
تا بشکنم سکوت گرانخواب قلعهها
وآ گه شوم ز قصۀ سردابهای راز

157
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زنجیرهای وحشی پرسش را
چون بردگان وحشی از خواب
بیدار کردهام
کوتاه کن دروغ
شب نیست بزمگاه پریها
شب نیست با سکوت لطیفش جهان راز
از آبهای رفته به دریای دوردست
و ز برگهای گمشده در پیچ و تابها
نجوا نمیکنند درختان به گوش رود
جز چشم مرگدیدۀ بیمار تشنهای
یا چشم شبروی که گرسنهست
به برق سکههای گرانسنگ
بیدار نیست چشم کسی شهر خواب را
دل خوش مکن به قصۀ هر مردهچشم پیر
در خود مبند شعر صداهای ناشناس
رود است آن که پوه کند روی سنگها
باد است آن که میکشد از درهها نفیر
نفرین چشمهاست
سنگ ستارهها که به قصر خدا زدند
کوتاه کن دروغ
از من بپرس راز شب خستهبال و پیر
من رهنورد کوه غروبم به شهر صبح
من میوهچین شعر دروغم ز باغ شب
بیگانهرنگ کشور یأسم به مرز خواب
از من بپرسو
من بیدارچشم مسلخ بودم
در انتظار دشنۀ مرگم
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نه انتظار پرتو خونی ز عمق دل
تا بازبخشدم نفس از عطسۀ امید
بر هر چه قصههای دروغ است
نگرفتهام ز توسن نفرین خود لگام
تا خوابگاه دختر مستی
جنگیدهام ز سنگر هر جام
از من بپرسو آری
من آخرین ستارۀ شب را شکستهام
از شام ناامیدی تا صبح ناامیدی
بیدار بودهام
با دستهای مردۀ چشم سفید خویش
دروازۀ سیاه افق را گشودهام
سحری درون قلعۀ شب نیست

فروغ فرخزاد (فروغالزمان)
متولد تهران ( .)۱۹۶۶-۱۹۳۴سینماتور و شاعر جوان و سرشناس.
فروغ در کنار نیما ،اخوان ،شاملو و سپهری ،یکی از پنج رکن شعر
فارسی معاصر است .پنج دفتر شعر از او باقی مانده است .تولدی دیگر،
عصیان و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد از اشعار مهم اوست که در
ایران و کشورهای دیگر شهرت یافت .مضامین شعر او رهایی و آزادگی
زن و شکستن تابوهای سنتی است .آثار او به چندین زبان دنیا از جمله
انگلیسی ،ترکی ،عربی ،چینی ،فرانسوی ،اسپانیایی ،ژاپنی ،آلمانی و عبری ترجمه شده است .فیلم
«خانۀ سیاه» او که دربارۀ جذامیان است ،در فستیوال اوبرهاوزن ایتالیا جایزۀ بهترین فیلم مستند را به
دست آورد .با زبان آلمانی و ایتالیایی آشنا بود .در ۳۲سالگی در اثر حادثۀ رانندگی درگذشت.
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سانسور
هرگز نگفتند که
زن باید عاشق باشد و مرد الیق
عشق را سانسور کردهاند!
من سالها جنگیدم
تا فهمیدم که
بیعشق نه گیسوان بلندم زیباست
چشمان سیاهم
و نه
ِ
دستان زمخت
و نه مردی با
ِ
و گونههای آفتابسوخته
خوشبختیام را تضمین میکند
اسیر
تو را می خوا هم و دانم کــه هرگز

بــه کــام دل در آ غوشــــت ن گ یرم

o

o

تویی آن آســـمان صـــاف و روشـــن

من این کنج قفس مرغی اســـیرم

o

o

ز پشت میلههای سرد تیره

نگاه حسرتم حیران به رویت

o

o

در این فکرم که دســـتی پیش آ ید

و من نا گه گشــــایم پر به ســـو یت

o

o

در این فکرم که در یک لحظه غفلت

از این زندان خامش پر بگیرم

o

o

بــه چشـــم مرد زنــدانبــان بخنــدم

کــنــارت زنــدگ ـی از ســــر بــگ ـی ـرم

o

o

در این فکرم من و دانم که هرگز

مرا یارای رفتن زین قفس نیست

o

o

ا گر هم مرد زنــدا نبــان ب خواهــد

دگر از ب هر پروازم ن فس نیســــت

o

o

ز پشت میلهها هر صبح روشن

نگاه کودکی خندد به رویم

o

o

چو من ســـر میکنم آواز شــــادی

لبش با بوســــه میآ ید به ســـویم

o

o
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اگر ای آسمان خواهم که یک روز

از این زندان خامش پر بگیرم

o

به چشـــم کودک گر یان چه گویم

o

ز من بگــذر کــه من مرغی اســـیرم

o

o

میکنم

ویرانهای

را

من آن شمعم که با سوز دل خویش

فروزان

o

o

اگر خواهم کــه خــاموشـــی گزینم

پریشــــان میکنم کــاشــــانــهای را

o

o

در برابر خدا
از تــنــگــنــای مــحــبــس تــاریــکــی

از مــنــجــالب تــیــرۀ ایــن دنــیــا

o

o

بــانــگ پــر از ن ـیــاز مــرا بشــــنــو

آه ای خــدای قــادر بــیهــمــتــا

o

o

یک دم ز گرد پیکر من بشکاف

بشکاف این حجاب سیاهی را

o

o

شــــایــد درون ســـ ینــۀ من ب ینی

ایــن مــایــۀ گــنــاه و تــبــاهــی را

o

o

دل نیست این دلی که به من دادی

در خون تپیده آه رهایش کن

o

o

یــا خــال ـی از هــوا و هــوس دارش

یــا پــایبــنــد مــهــر و وفــایــش کــن

o

o

تنها تو آگهی و تو میدانی

اسرار آن خطای نخستین را

o

تنهــا تو قــادری کــه ببخشــــا یی

o

بر روح من صـــفــای نخســـتین را

o

o

آه ای خدا چگونه تو را گویم

کز جسم خویش خسته و بیزارم

o

هر شــــب بر آســــتــان جالل تو

o

گــویــی ام ـیــد جســــم دگــر دارم

o

o

از دیدگان روشن من بستان

شوق به سوی غیر دویدن را

o

ل ط فی کن ای خــدا و بیــا موزش

o

از بــرق چشــــم غ ـیــر رم ـیــدن را

o

o

عشقی به من بده که مرا سازد

همچون فرشتگان بهشت تو

o

o

یــاری بــه من بــده کــه در او ب ینم

یک گوشــه از صــفای ســرشــت تو

o

o
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تصویر عشق و نقش فریبش را

یک شب ز لوح خاطر من بزدای
o

o

خــواهــم بــه انــتــقــام جــفــاکــاری

در عشــــق تــازه فـتـح رقـیـبـش را

o

o

آه ای خدا که دست توانایت

بنیان نهاده عالم هستی را

o

o

بنمــای روی و از دل من بســـتــان

شــــوق گنــاه و ن قش پرســــ تی را

o

o

راضی مشو که بندۀ ناچیزی

عاصی شود ،به غیر تو روی آرد

o

o

راضـی مشـو که سـیل سـرشـکش را

در پـــای جـــام بـــاده فـــروبـــارد

o

o

از

محبس

تنگنای

از منجالب تیرۀ این دنیا

تاریکی

o

o

بانگ پر از نیاز مرا بشنو

آه ای خدای قادر بیهمتا

o

o

عصیان
بــه لــبهــایم مزن قفــل خموشـــی

کــه در دل قصــــهای نــاگــفــتــه دارم

o

o

ز پــایــم بــاز کــن بــنــد گــران را

کــزیــن ســــودا دل ـی آشــــفــتــه دارم

o

o

بگشای

بیا ای مرد ،ای موجود خودخواه

بیا

o

o

ا گر عمری بــه زنــدانم کشـــیــدی

رهــا کــن دیــگــرم ایــن یــک نــفــس را

o

o

سر

درهای

اندیشۀ

قفس

پرواز

را

دارم

منم آن مرغ ،آن مرغی که دیریست

به

o

o

ســـرودم ناله شـــد در ســـینۀ تنگ

بــه حســــرتهــا ســــر آمــد روزگــارم

o

o

به لبهایم مزن قفل خموشی

که من باید بگویم راز خود را

o

o

بــه گــوش مــردم عــالــم رســــانــم

طـــنـــیـــن آتشـــــیـــنآواز خـــود را

o

o

سوی

آسمان

روشن

شعر

بیا بگشای در تا پر گشایم

به

o

o

اگـــر بـــگـــذاریام پـــروازکـــردن

گلی خواهمشــــدن در گلشـــن شـــعر

o

o
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لبم با بوسۀ شیرینش از تو

تنم با بوی عطرآگینش از تو

o

o

نــگــاهــم بــا شــــررهــای نــهــانــش

دلــم بــا نــالــۀ خــونــیــنــش از تــو

o

o

ولی ای مرد ،ای موجود خودخواه

مگو ننگ است این شعر تو ننگ است

o

بر آن شـــوریــدهحــاالن ه یچ دانی

o

فضای این قفس تنگ است تنگ است

o

o

مگو شعر تو سر تا پا گنه بود

از این ننگ و گنه پیمانهای ده

o

بهشــــت و حور و آب کو ثر از تو

o

مـــرا در قـــعـــر دوزخ خـــانـــهای ده

o

o

کتابی ،خلوتی ،شعری ،سکوتی

مرا مستی و سکر زندگانیست

o

o

چــه غم گر در بهشـــتی ره نــدارم

کــه در قلبم بهشـــتی جــاودانیســــت

o

o

شبانگاهان که مه میرقصد آرام

میان آسمان گنگ و خاموش

o

o

تو در خوابی و من مســـت هوس ها

تــن مــهــتــاب را گــیــرم در آغــوش

o

o

نسیم از من هزاران بوسه بگرفت

هزاران بوسه بخشیدم به خورشید

o

o

در آن ز ندان که ز ندان بان تو بودی

شـــبی بنیــادم از یــک بوســــه لرزیــد

o

o

ننگم

به دور افکن حدیث نام ،ای مرد

که

o

o

مــرا م ـیبــخشــــد آن پــروردگــاری

کــه شـــــاعــر را دلــی دیــوانــه داده

o

o

سوی

لذتی

آسمان

مستانه

روشن

داده

شعر

بیا بگشای در تا پر گشایم

به

o

o

اگـــر بـــگـــذاریام پـــروازکـــردن

گلی خواهمشــــدن در گلشـــن شـــعر

o

o

ای ستارهها
با ن گاه خود اشــــارهگر نشـــســـ تها ید

ای ســــتــارههــا کــه بــر فــراز آســــمــان
o

o

ای ســـــتـــارههـــا کـــه از ورای ابـــرهـــا

بــر جــهــان نــظــارهگــر نشـــســــتــهایــد

o

o
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عاشقانه

پاره

میکنم

آری این منم که در دل سکوت شب

نامههای

o

o

ای ســــتــارههــا اگـر ب ـه مـن مــدد کـنـیــد

دامن از غمش پر از ســـتــاره می کنم

o

o

با دلی که بویی از وفا نبرده است

جور بیکرانه و بهانه خوشتر است

o

o

در کنــار ا ین مصــــا حبــان خودپســــنــد

ناز و عشــوههای زیرکانه خوشتر اســت

o

o

ای ستارهها چه شد که در نگاه من

دیگر آن نشاط و نغمه و ترانه مرد؟

o

o

ای ســـتــارههــا چــه شــــد کــه بر لبــان او

آ خر آن نوای گرم عــاشــــقــانــه مرد؟

o

o

جام باده سرنگون و بسترم تهی

سر نهادهام به روی نامههای او

o

o

ســـر نهــادهام کــه در میــان ا ین ســـطور

جســــتوجو کنم نشــــانی از وفـای او

o

o

ای ستارهها مگر شما هم آگهید

از دورویی و جفای ساکنان خاک

o

کاینچنین به ق لب آســـ مان ن هان شـــد ید

o

ای ســـتاره ها ســـتارههای خوب و پاک

o

o

من که پشت پا زدم به هر چه هست و نیست

تا که کام او ز عشق خود روا کنم

o

o

لــعــنــت خــدا ب ـه مــن اگــر ب ـهجــز جــفــا

زین ســـپس بـه عـاشـــقـان بـاوفـا کنم

o

o

ای ستارهها که همچو قطرههای اشک

سر به دامن سیاه شب نهادهاید

o

o

ای ســــتــارههــا کــز آن جــهــان جــاودان

روزنی به ســـوی این جهان گشـــادهاید

o

o

رفته است و مهرش از دلم نمیرود

ای ستارهها چه شد که او مرا نخواست؟

o

o

ای ســــتــارههــا ســــتــارههــا ســــتــارههــا

پس دیار عاشـــقان جاودان کجاســـت؟

o

o

آیههای زمینی
آنگاه خورشید سرد شد
و برکت از زمینها رفت
و سبزهها به صحراها خشکیدند
و ماهیان به دریاها خشکیدند
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و خاک مردگانش را زان پس به خود نپذیرفت
شب در تمام پنجرههای پریدهرنگ
مانند یک تصور مشکوک
پیوسته در تراکم و طغیان بود
ٔ
ادامه خود را در تیرگی رها کردند
و راهها
دیگر کسی به عشق نیندیشید
دیگر کسی به فتح نیندیشید
و هیچکس
دیگر به هیچچیز نیندیشید
در غارهای تنهایی
بیهودگی به دنیا آمد
خون بوی بنگ و افیون میداد
زنهای باردار
نوزادهای بیسر زاییدند
و گاهوارهها از شرم
به گورها پناه آوردند
چه روزگار تلخ و سیاهی
نان ،نیروی شگفت رسالت را
مغلوب کرده بود
پیغمبران گرسنه و مفلوک
از وعدهگاههای الهی گریختند
ٔ
و برههای گمشده عیسی
دیگر صدای هیهی چوپانی را
در بهت دشتها نشنیدند
در دیدگان آینهها گویی
حرکات و رنگها و تصاویر
وارونه منعکس میگشت
و بر فراز سر دلقکان پست
و چهرۀ وقیح فواحش
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یک هالۀ مقدس نورانی
مانند چتر مشتعلی میسوخت
مردابهای الکل
با آن بخارهای گس مسموم
انبوه بیتحرک روشنفکران را
به ژرفنای خویش کشیدند
و موشهای موذی
اوراق زرنگار کتب را
در گنجههای کهنه جویدند
خورشید مرده بود
خورشید مرده بود و فردا
در ذهن کودکان
مفهوم گنگ گمشدهای داشت
آنها غرابت این لفظ کهنه را
در مشقهای خود
با ٔ
لکه درشت سیاهی تصویر مینمودند
مردم
گروه ساقط مردم
دلمرده و تکیده و مبهوت
در زیر بار شوم جسدهاشان
از غربتی به غربت دیگر میرفتند
و میل دردناک جنایت
در دستهایشان متورم میشد
ٔ
جرقه ناچیزی
گاهی جرقهای،
این اجتماع ساکت بیجان را
یکباره از درون متالشی میکرد
آنها به هم هجوم میآوردند
مردان گلوی یکدیگر را
با کارد میدریدند

ادبیات معاصر ایران (شعر)

166

و در میان بستری از خون
با دختران نابالغ
همخوابه میشدند
آنها غریق وحشت خود بودند
و حس ترسناک گنهکاری
ارواح کور و کودنشان را
مفلوج کرده بود
پیوسته در مراسم اعدام
وقتی طناب دار
چشمان پرتشنج محکومی را
از کاسه با فشار به بیرون میریخت
آنها به خود فرو میرفتند
و از تصور شهوتناکی  ،اعصاب پیر و خستهشان تیر میکشید
اما همیشه در حواشی میدانها
این جانیان کوچک را میدیدی
که ایستادهاند
و خیره گشتهاند
به ریزش مداوم فوارههای آب
شاید هنوز هم
در پشت چشمهای لهشده ،در عمق انجماد
یک چیز نیم ٔ
زنده مغشوش
بر جای مانده بود
که در تالش بیرمقش میخواست
ایمان بیاورد به پاکی آواز آبها
شاید ،ولی چه خالی بیپایانی
خورشید مرده بود
و هیچکس نمیدانست
که نام آن کبوتر غمگین
کز قلبها گریخته ،ایمان است
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آه ،ای صدای زندانی
آیا شکوه یأس تو هرگز
از هیچ سوی این شب منفور
نقبی به سوی نور نخواهد زد؟
آه ،ای صدای زندانی
ای آخرین صدای صداها...
به آفتاب سالمی دوباره خواهم داد
به آفتاب سالمی دوباره خواهم داد
به جویبار که در من جاری بود
به ابرها که فکرهای طویلم بودند
به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من
از فصلهای خشک گذر میکردند
به دستههای کالغان
که عطر مزرعههای شبانه را
برای من به هدیه میآورند
به مادرم که در آیینه زندگی میکرد
و شکل پیری من بود
و به زمین ،که شهوت تکرار من ،درون ملتهبش را
از تخمههای سبز میانباشت
سالمی دوباره خواهم داد
میآیم ،میآیم ،میآیم
ٔ
با گیسویم :ادامه بوهای زیر خاک
با چشمهام :تجربههای غلیظ تاریکی
با بوتهها که چیدهام از بیشههای آن سوی دیوار
میآیم ،میآیم ،میآیم
و آستانه پر از عشق میشود
و من در آستانه به آنها که دوست میدارند
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و دختری که هنوز آنجا
ٔ
در آستانه پرعشق ایستاده
سالمی دوباره خواهم داد
تولدی دیگر
همه هستی من ٔ
ٔ
آیه تاریکیست
که تو را در خود تکرارکنان
به سحرگاه شکفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد
من در این آیه تو را آه کشیدم ،آه
من در این آیه تو را
به درخت و آب و آتش پیوند زدم
زندگی شاید
یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن میگذرد
زندگی شاید
ریسمانیست که مردی با آن خود را از شاخه میآویزد
زندگی شاید طفلیست که از مدرسه برمیگردد
ٔ
فاصله رخوتناک دو همآغوشی
زندگی شاید افروختن سیگاری باشد در
یا نگاه گیج رهگذری باشد
که کاله از سر بر میدارد
و به یک رهگذر دیگر ،با لبخندی بیمعنی میگوید:
«صبح بهخیر»
زندگی شاید آن لحظۀ مسدودیست
که نگاه من ،در نینی چشمان تو خود را ویران میسازد
و در این حسیست
که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت
ٔ
اندازه یک تنهاییست
در اتاقی که به
دل من
ٔ
که به اندازه یک عشق است
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ٔ
ساده خوشبختی خود مینگرد
به بهانههای
به زوال زیبای گلها در گلدان
ٔ
به نهالی که تو در باغچه خانهمان کاشتهای
و به آواز قناریها
ٔ
اندازه یک پنجره میخوانند
که به
آه...
سهم من این است
سهم من این است
سهم من
آسمانیست که آویختن پردهای آن را از من میگیرد
سهم من پایینرفتن از یک ٔ
پله متروک است
و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصلگشتن
سهم من گردش حزنآلودی در باغ خاطرههاست
و در اندوه صدایی جاندادن که به من میگوید:
«دستهایت را دوست میدارم»
دستهایم را در باغچه میکارم
سبز خواهم شد ،میدانم ،میدانم ،میدانم
و پرستوها در گودی انگشتان جوهریام
تخم خواهند گذاشت
گوشواری به دو گوشم میآویزم
از دو گیالس سرخ همزاد
و به ناخنهایم برگ گل کوکب میچسبانم
کوچهای هست که در آنجا
پسرانی که به من عاشق بودند ،هنوز
با همان موهای درهم و گردنهای باریک و پاهای الغر
به تبسمهای معصوم دخترکی میاندیشند که یک شب او را
باد با خود برد
کوچهای هست که قلب من آن را
از محل کودکیام دزدیده است
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سفر حجمی در خط زمان
و به حجمی خط خشک زمان را آبستنکردن
حجمی از تصویری آگاه
که ز مهمانی یک آینه برمیگردد
و بدینسان است
که کسی میمیرد
و کسی میماند
هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی میریزد
مرواریدی صید نخواهد کرد
من پری کوچک غمگینی را می شناسم
که در اقیانوسی مسکن دارد
و دلش را در یک نیلبک چوبین مینوازد آرام ،آرام
پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه میمیرد
و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد

محمد حقوقی
متولد اصفهان ( . )۲۰۰۸-۱۹۳۷منتقد ادبی و شاعر و نویسندۀ
سرشناس .مهمترین اثر علمی او کتاب شعر نو از آغاز تا امروز است.
تحقیقات ارزشمندی دربارۀ شعر نیما و اخوان و سپهری و فروغ منتشر
کرده است.
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سخن عاشقانه
زیباست با کالم قدیمی
باز از تو عاشقانه سخنگفتن
بردار شانه را
انبوه گیسوان نسیمی
از شانهها به عشوه
بیاویز و باز کن
بردار شانه را
بشکن شکنج طره
هوا ایستاده است
بپراکنش
بیاکنش از نافه
ناز کن
رودابۀ نوازش دل ،گیسوان رها
زیباست با کالم قدیمی
باز از تو عاشقانه سخنگفتن
بردار شانه را

منصور اوجی
متولد شیراز (  . )۱۹۳۷در رشتۀ فلسفه و علوم تربیتی و زبان و
ادبیات انگلیسی تحصیل کرده و سال ها تدریس کرده است.
چندین دفتر شعر از او منتشر شده است.
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گوش کن
پشت این پنجره در تاریکی
مثل این است که از شاخه گلی میچینند
گوش کن ،میشنوی؟
همۀ دلهرهام
ترسم از مرگ این نیست
که مرا میبرد از خاطرهها
ترسم این است که میگیرد از من
آسمان را
و درختان و گل و باغچه را
آب را ،آینه را
و نمک را
و تو را
ترسم از مرگ این است
همۀ دلهرهام
تا حسرت ما
ما آمدهایم و بازمیگردیم
و آخر کار
نه هیچ گلی به جای خواهد ماند
نه هیچ پرندهای ،در این آفاق
نه برق ستارهای ،نه لبخندی
نه طعم خوشی ز هیچ بادامی
نه طرح شالل تو ،در آینه
نه آب زالل و نه آفتاب صبح
و حسرتشان به سینههای ما
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ما آمدهایم و بازمیگردیم
تا حسرت ما به سینههای کی؟
لوح گور
ِ
میباش که تا گلی ز ما بویی
از سینۀ خاک
ما آمدهایم و بازمیگردیم
تا سینۀ خاک
پنجره
مثل یک پنجره در تاریکی
که به یک پنجره میاندیشد
به تو میاندیشم
پشت آن پنجره در تاریکی
به چه میاندیشی؟

اسماعیل خویی
متولد مشهد ( .)۱۹۳۸منتقد سیاسی و شاعری با دفترهای شعر بسیار.
دکترای فلسفه از انگلستان و برندۀ جایزۀ روکرت درکوبرگ .به زبان و
ادبیات انگلیسی آشناست .اشعارش به زبانهای مختلف دنیا ازجمله
انگلیسی ،روسی ،فرانسه ،آلمانی ،هندی و اوکراینی ترجمه شده است.
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مادرکم
یادش به خیر مادرکم میگفت
خوب ،از خوب هم که خوبتر بشود
شک باید کرد
شاید به چیز دیگری آغشته است
اینجا نشستهای
در شب
چون شب
که عطر تاریکش
از بوی گیسوی تو سرشته است
و با منی
همه چیزت با من است
تنها ماه است آن باال
که نیست ،که دیگر نیست
و حفرۀ سیاهی از آن برجاست
خوبی تو در دهان وقیحش گم گشته است
که
ِ
چگونه دل نکند تازه آرزوی تو را؟
چــگــونــه دل نــکــنــد تــازه آرزوی تــو را؟
پــس از وفــات هــم آیــد قــراربــخــش دلــم
بــاز غــمــم چــنــگ بــر گــلــو دارد
اگــرچــه ِ
به روی این همه بد چشـــم میتوانم بســـت
چــنــان در آیــنــۀ جــان مــن هــویــدایــی
مهر چون تو یی دل او
نی ـافــت روشـــنی از ِ
بهانهجویی و عیب وی ،ای عدوو چه کژیست
َ
به جام عدل دهی باده ،نوشـــت ،ای ســـاقیو
ـاع شــــادی نــو
دالو مــبــارک بــادت ســــمـ ِ
تو و نهفتن عشـــق؟و این چه آبروداریســـت؟

بـــهـــار آمـــد و آورد بـــاز بـــوی تـــو را
اگــر بــه گــور بــرم بــا خــود آرزوی تــو را
بی ـا کــه بوســــه د هم ق مری گ لوی تو را
بس ا ی نکــه در ن ظر آرم رخ ن کوی تو را
که شـــور و نور حضـــور اســـت یاد روی تو را
چــه تیرهروزی ازین بیشـــتر عــدوی تو را؟
ســـرشــــت ع یبتراش و ب ها نهجوی تو را؟
برو که ســـنگ ســـتم نشـــکند ســـبوی تو را
شــنید گوش فلک ،دوش ،های و هوی تو را
کــه اشــــک شــــوق فرو ر یزد آ بروی تو را

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

فصل سوم :شاعران شعر نو

175

شهپر من
اگرچه بر ســر بامت شــکســت شــهپر من

دلم بـه ســـوی تو پر میکشــــد ،کبوتر من

o

o

دلم بـه پـاکی آیینـهوشترین دریـاســــت

چــرا چــو مــوج گــری ـزی ز دامــن تــر مــن؟
َ
اگرچه ســـنگ َز ند ســـاحل تو بر ســـر من
o

o

چو قطره دســـت نشـــویم ز موج در یا یت

o

o

تو بــاز بــا لش مو جی بــه ســــ ین ـۀ دری ـا
o

من آبشارم و سنگ است و صخره بستر من
o

که خوش نشـــســـ ته خ یال تو در برابر من

مباد آن که به اشـــکی پریشـــد این د یدار
o

o

به خواب سیر ببینم مگر تو را ،که چو موج
نخســت آرزویم چیســت؟ َرســتن از غم تو

رمــد خی ـال تو از چشـــم چشـــمــهآور من

o

o

o

نــرســــتــن از غــم تــو آرزوی دی ـگــر مــنو
o

هم از ســــراب خورد چشــــم زودبــاور من

بـه واحـهای نبرم ره در این کویر ،کـه آب
o

o

چو خار ،ســـوختم از تشـــنگی و ســـایۀ تو

نری خت بر ســـر من ،ســـرو ســــا یهپرور من

o

o

چو رود ،خانه بهدوشـــم در این ام ید دراز

که گیســـوی تو شـــود بید ســـایهگســـتر من

o

o

حریر دریاو دریاب زخمهای مرا

که رود بودم و از سنگ بود بستر من

o

o

حمید مصدق
متولد اصفهان ( .)۱۹۹۸-۱۹۳۹وکیل ،حقوقدان ،استاد دانشگاه و
شاعر شعر نیمایی .مضمونهای شعری او عاشقانه است.

تو به من خندیدی
تو به من خندیدی و نمیدانستی
من به چه دلهره از باغچۀ همسایه
سیب را دزدیدم

ادبیات معاصر ایران (شعر)
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باغبان از پی من تند دوید
سیب را دست تو دید
غضبآلوده به من کرد نگاه
سیب دندانزده از دست تو افتاد به خاک
و تو رفتی و هنوز
سالها هست که در گوش من آرامآرام
خشخش گام تو تکرارکنان
میدهد آزارم
و من اندیشهکنان
غرق این پندارم
که چرا
1
خانۀ کوچک ما سیب نداشت

محمدعلی سپانلو
متولد تهران ( . )۲۰۱۵-۱۹۴۰حقوقدان ،نویسنده ،مترجم ،منتقد
ادبی ،استاد دانشگاه و شاعر شعر نیمایی .آثار آلبر کامو و ژان پل سارتر
را ترجمه کرد .زبان و ادبیات فرانسه را بهخوبی میدانست .چندین دفتر
شعر از او منتشر شده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1جواب فروغ فرخزاد به شعر حمید مصدق:
من به تو خندیدم/چون که میدانستم/تو به چه دلهره از باغچۀ همسایه سیب را دزدیدی/پدرم از پی تو تند دوید/و
نمیدانستی باغبان باغچۀ همسایه/پدر پیر من است/من به تو خندیدم/تا که با خندۀ خود پاسخ عشق تو را خالصانه
بدهم/بغه چشمان تو لیک /لرزه انداخت به دستان من و/سیب دندانزده از دست من افتاد به خاک/دل من گفت:
برو/چون نمیخواست به خاطر بسپارد گریۀ تلخ تو را/و من رفتم و هنوز/سالهاست که در ذهن من آرامآرام/حیرت و بغه
تو تکرارکنان/میدهد آزارم/و من اندیشهکنان غرق در این پندارم/که چه میشد اگر باغچۀ خانۀ ما سیب نداشت
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دلیران قبیله
هرگز ندیده بودم و نشنیدهام
ژولیت ،ایزوت ،لیلی
و دلبرانی از این قبیله
به چهلسالگی برسند
اما تو از حدود گذشتی و دلبر ماندی
از آن عجیبتر که از این پس باید
تندیس مرمرینی را بپرستی
از پادشاه نقرهگیسویی
کولی
آنقدر به این سو نیامدی
تا از سیالب بهارۀ عمر تو
رودخانه عریهتر شد
بعد از ماهگرفتگی ،حتی
از روشنی شبهای شعر
از وعدۀ دیدار هم گریختی
من ماندهام و تنگ غروب و چهرههای بیگانه
عشاق که در سایۀ افراها یکدیگر را میبوسند
در آن طرف رود تو کمرنگ شدی

ادبیات معاصر ایران (شعر)

178

همراه گوزنها ،مارالها ،سبزقباها
و سنت کوچ
در جان تو اوج میگیرد
ای کولی
آهو
این عینک سیاهت را بردار دلبرم
اینجا کسی تو را نمیشناسد
هر شب ،شب تولد توست
و چشمروشنی هیجان است در چشمهای ما
از ژرفنای آینۀ روبهرو
خورشید کوچکی را انتخاب کن
حلقه کن به انگشتت
یا نیمتاج روی موی سیاهت
فرقی نمیکند ،درهرحال
اینجا تو را با نام مستعار شناسایی کردند
نامی شبیه معشوق
ً
لطفا آهوی خسته را که به این کافه سر کشید
و پوزه روی ساق تو میساید
با پنجۀ لطیف نوازش کن
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حسین پناهی
متولد کهگیلویه و بویراحمد ( .)۲۰۰۴-۱۹۵۶نویسنده ،فیلسوف،
هنرپیشه ،نمایشنامهنویس ،موسیقیدان ،شاعر و طنزپرداز دردمند و
مردمی و اندیشمند محبوب .نمایشنامههای متعددی ساخت و خود
نیز در برخی از آن ها بازی کرد .دفترهای شعرش در ایران به
چاپ های متعدد رسیده و به چندین زبان دنیا ترجمه شده است.
جوهر شعر پناهی عرفان خالص و انسانی است .اشعارش گاهی
فکاهی و گاهی عمیق و فلسفی است.
لعنت
بر گردن عشق سادهام
که انگشترش نخیست
گلوبند زمردین شعر مرا
باور نمیکند کسی
لعنت به شعر و من!
جاودانگی عشق
به آتش نگاهش
اعتماد نکن
لمس نکن
به جهتی بگریز که بادها خالی از عطر اویند
به سرزمینی بیرنگ
بیبو و ساکت
آری ،بگریز و پشت ابدیت مرگ پنهان شوو
اگر خواستار جاودانگی عشقی
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شعر ابله
ســـنــگ انــدیشــــه بــه افالک مزن دیوانــه
o

چونکــه انســــانی و از تیرۀ ســـرتــاســــانی
o

مور دانــد کــه تو بر حــافظــهاش ح یرانی

ز هره گوی ـد کــه شــــ عور همــه آفــا قی تو
o

o

در ره عشـــق دهی هم ســـر و هم ســـامان را

چون به مع شوقه ر سی بی سر و بی سامانی

o

o

راز در دی ـده نــهــان داری و بــاز از پ ـی راز

کشـــتی دی ـده بــه طوفــان خطر میرانی

o

o

مســت از هندس ـۀ روشــن خویش ـی مســتی

پشــــت در آی ـنــه در آی ـنــه ســــرگــردان ـی

o

o

هر کس از شـــعر تو دارد بــه بغــل دیوانی

بس کن ای دل که در این بزم خرابات شعور
o

o

لــب بــه اســـرار فروبنــد و مینــدیش بــه راز

ور نــه از قــافــلــۀ مــور و مــلــخ درمــان ـی

o

o

مردگان
چه مهمانان بیدردسری هستند مردگان
نه به دستی ظرفی را چرک میکنند
نه به حرفی دلی را آلوده
تنها به شمعی قانعاند
و اندکی سکوت
بازی
ما تماشاچیانی هستیم که پشت درهای بسته ماندهایم
دیر آمدیم
خیلی دیر
پس بهناچار
حدس میزنیم
شرط میبندیم
شک میکنیم
و آن سوتر در صحنه
بازی به گونهای دیگر در جریان است
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شبنم
به شبنمی میماند آدمی
و عمر چهل روایتش
به لحظۀ رؤیت نور
بر سطح سبز برگی
میلغزد و بر زمین میچکد
تا باری دیگر
و کی؟
و چگونه؟
و کجا؟
دوست دارم
من زندگی را دوست دارم
ولی از زندگی دوباره میترسم!
دین را دوست دارم
ولی از کشیشها میترسم!
قانون را دوست دارم
ولی از پاسبانها میترسم!
عشق را دوست دارم
ولی از زنها میترسمو
کودکان را دوست دارم
ولی از آینه میترسمو
سالم را دوست دارم
ولی از زبانم میترسم!
من میترسم ،پس هستم
اینچنین میگذرد روز و روزگار من
من روز را دوست دارم ،ولی از روزگار میترسمو
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خوشبختی
درختان میگویند :بهار
پرندگان میگویند :النه
سنگها میگویند :صبر
و خاکها میگویند :مصاحب
و انسانها میگویند :خوشبختی
اما همۀ ما در یک چیز شبیهیم
در طلب نورو
ما نه درختیم
و نه خاک
پس خوشبختی را با علم به همۀ ضعفهامان در تشخیص
باید در حریم خودمان جستوجو کنیم
کو؟
کهکشانهاو کو زمینم؟
زمینو کو وطنم؟
وطنو کو خانهام؟
خانهو کو مادرم؟
مادرو کو کبوترانم؟
من گم شدم در تو یا تو گم شدی در من ،ای زمان؟
چیستیم؟
ما چیستیم؟
جز مولکولهای فعال ذهن زمین
که خاطرات کهکشانها را
مغشوش میکندو
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رسالت من
و رسالت من این خواهد بود
تا دو استکان چای داغ را
از میان دویست جنگ خونین
به سالمت بگذرانم
تا در شبی بارانی
آنها را
با خدای خویش
چشم در چشم هم نوش کنیم
دیوانه و عاقل
دیوونه کیه؟
عاقل کیه؟
جونور کامل کیه؟
واسطه نیار ،به عزتت خمارم
حوصلۀ هیچ کسی رو ندارم
کفر نمیگم ،س ال دارم
یک تریلی محال دارم
تازه داره حالیم میشه چیکارهم
میچرخم و میچرخونم
سیارهم
تازه دیدم حرف حسابت منم
طالی نابت منم
تازه دیدم که دل دارم ،بستمش
راه دیدم نرفته بود ،رفتمش
جوونۀ نشکفته رو رستمش
ویروس که بود حالیش نبود هستمش

ادبیات معاصر ایران (شعر)

184

جواب زندهبودنم مرگ نبود
جون شما بود؟
مردن من مردن یک برگ نبود
تو رو به خدا بود؟
اون همه افسانه و افسون ولش؟
این دل پرخون ولش؟
دلهرۀ گمکردن گدار مارون ولش؟
تماشای پرندهها باالی کارون ولش؟
خیابونا ،سوتزدنا ،شپشپ بارون ولش؟
دیوونه کیه؟
عاقل کیه؟
جونور کامل کیه؟
گفتی بیا زندگی خیلی زیباست
دویدم
چشم فرستادی برام تا ببینم
که دیدم
پرسیدم این آتیشبازی تو آسمون معناش چیه؟
کنار این جوب روون معناش چیه؟
این همه راز ،این همه رمز
این همه سر و اسرار معماست؟
آوردی حیرونم کنی که چی بشه؟ نه ولله
مات و پریشونم کنی که چی بشه؟ نه بالله!
پریشونت نبودم؟
من ،حیرونت نبودم؟
تازه داشتم میفهمیدم که فهم من چقدر کمه
اتم تو دنیای خودش حریف صد تا رستمه
گفتی ببند چشماتو وقت رفتنه
انجیر میخواد دنیا بیاد
آهن و فسفرش کمه
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چشمای من آهن انجیر شدن
حلقهای از حلقۀ زنجیر شدن
عمو زنجیرباف
زنجیرتو بنازم
چشم من و انجیرتو بنازم
دیوونه کیه؟
عاقل کیه؟
جونور کامل کیه؟

سلمان هراتی
متولد تنکابن ( . ) ۱۹۸۶-۱۹۵۹تحصیل کردۀ هنر و شاعر متعهد و
جوان مردمی که در حادثۀ رانندگی درگذشت .مهم ترین ویژگی
شعرش ستیز با مظاهر غرب و پرداختن به حماسۀ جنگ و مقاومت
مردم ایران است.

ای پاسخ سپید
سال قحطی چشم تو
سالی که باغ در سایه میزیست
و جنگل از بسیاری رطوبت
کرخت میرویید
چشمها حفرههای مخوف
و سال اختالط گرگ و میش
دستی برای تفکیک برنمیآمد
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و هیچ چشمی نمیاندیشید
و لبها با آهنگ تجسس سالم میکرد
آسمان آیینۀ تمامنمای دق بود
که بشارت هیچ حجم روشنی
از لبان صبح نمیگذشت
دریا تاالب مسطحی بیموج
که روی ران زمین
در استراحتی یله بود
و عشق حرام بود
هیچ خلوتی
به یاد خدا بر پا نمیشد
مردم با یأس عکس یادگاری میگرفتند
و با مرداب
هزار خاطره داشتند
رهاییناپذیر
تو آمدی
سادهتر از بهار
مثل تالوت آیههای قیامت
با بعثتی عظیم در پی
و ما از خویش پرسیدیم
زیستن یعنی چه؟
و یاد گرفتیم بگوییم
توکلت علی الله
پیشانیات پاسخ سپیدی بود برای ما -در خویش مردههای معیوب-
حضور تو امروز
آسمان مجهزیست که بیشمار ستاره دارد
و میتوان کهکشان را شمرد
در این زمان تو به ماه میمانی
دریغا
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ماهوارهها در این آسمان چه میخواهند؟
کدام دست تو را از ما مضایقه میکند
و نگاه تاریک کدام چشم
به ماهواره هویت داد
ماهوارهها از چشم آسمان خواهند اوفتاد زیرا
سایهبان دست تو سرسراییست سبز
که میتوان در مقابل خدا گریست
و شکوه کرد
و لبخندت گذرگاهیست
که میتوان به فتح پی برد
و سقوط ماهوارهها را تماشا کرد
صبح انعکاس لبخند توست
زمین اگر برابر کهکشان تکرار شود
حجم حقیریست
که گنجایش بلندی تو را نخواهد داشت
قلمرو نگاه تو دورتر از پیداست
و چشمان تو معبدی
که ابرها نماز باران را در آن سجده میکنند
این را فرشتهها حتی میدانند
که نیمی از تو هنوز نامکشوف مانده است
از خأل نامعلومتری
دستهایی که با نیت مکاشفه در تو سفر کردند
حیران
در شیب جمجمه ایستادند
تو آن اشارهای که بر براق طوفان نشستهای
تو آن انعطافی
که پیشاپیش باران میروی
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آن کس که تو را نسراید بیمار است
زمین بیتو تاول معلقیست بر سینۀ آسمان
و خورشید ،اگرچه بزرگ است ،هنوز کوچک است
اگر با جبین تو برابر باشد
دنبالۀ تو جنگل خورشید است
شاید فقط خاک نامعلوم قیامتظرفیت تو را دارد
زمین اگر چشم داشت
بزرگواری تو اینسان غریب نمیماند
هیچ جرئتی جز قلب تو نسوخت
سپیدتر از سپیده
بر شقیقۀ صبح ایستادهای
و از جیب خویش
خورشید میپراکنی
ای معنویت نامحدود
زود است حتی در زمین
نام تو برده شود
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شعر سپید یا شاملویی ()Blank Verse

احمد شاملو
متولد تهران ( .)۲۰۰۰-۱۹۲۵فرهنگنویس ،روزنامهنگار ،نویسنده ،مترجم،
ّ
مصحح ،ترانهسرا ،موسیقیدان و شاعر بنیانگذار شعر سپید مشهور به شعر
شاملویی که متأثر از  blank verseفرانسوی بود .وی نمایشنامهها و اشعار بسیاری
را از زبانهای اروپایی به فارسی ترجمه نمود .مهمترین اثر تحقیقیاش  ۱۳جلد
فرهنگ عقاید و فولکلور مردم ایران به نام کتاب کوچه است .در همایشهای مهم
بینالمللی سخنرانی نموده و اشعار و آثار وی به چندین زبان دنیا ،ازجمله سوئدی،
انگلیسی ،ژاپنی ،فرانسوی ،اسپانیایی ،آلمانی ،روسی ،ارمنی ،هلندی ،رومانیایی ،فنالندی ،کردی و ترکی،
ترجمه شده است .شاملو یکی از پنج رکن شعر معاصر فارسی است و اشعارش بهعنوان واحد درسی در
دانشگاههای ایران تدریس میشود.

عشق
آنچه به تو میدهم عشق من نیست
بلکه تو خود ،عشق منی

1

من و تو ،درخت و بارون...
من باهارم تو زمین
من زمینم تو درخت
من درختم تو باهار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بخشی از نامۀ احمد شاملو به همسرش با عنوان «آیداو عشق و شعر و امید و نشاط و سرود زندگی من» از کتاب مثل
خون در رگهای من.
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ناز انگشتای بارون تو باغم میکنه
میون جنگال تاقم میکنه
مث شب
تو بزرگی ِ
اگه مهتاب باشه یا نه
مث شب
تو بزرگی ِ
ً
خود مهتابی تو
خود مهتابی تو اصالِ ،
تازه وقتی بره مهتاب و هنوز
شب تنها باید
ِ
راه دوری رو بره تا دم دروازۀ روز
مث شب گود و بزرگی
مث شب
تازه روزم که بیاد
تو تمیزی مث شبنم
مث صبح
تو مث مخمل ابری
مث بوی علفی
مث اون ململ مه نازکی
اون ململ مه
که رو عطر علفا ،مثل بالتکلیفی
هاج و واج مونده مردد
میون موندن و رفتن
میون مرگ و حیات
مث برفایی تو
تازه آبم که بشن برفا و عریون بشه کوه
مث اون قلۀ مغرور بلندی
که به ابرای سیاهی و به بادای بدی میخندی
من باهارم تو زمین
من زمینم تو درخت
من درختم تو باهار
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ناز انگشتای بارون تو خوابم میکنه
میون جنگال تاقم میکنه
عشق عمومی
اشک رازیست
لبخند رازیست
عشق رازیست
اشک آن شب ،لبخند عشقم بود
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن
درخت با جنگل سخن میگوید
علف با صحرا
ستاره با کهکشان
و من با تو سخن میگویم
نامت را به من بگو
دستت را به من بده
حرفت را به من بگو
قلبت را به من بده
من ریشههای تو را دریافتهام
با لبانت برای همه لبها سخن گفتهام
و دستهایت با دستان من آشناست
در خلوت روشن با تو گریستهام
برای خاطر زندگان
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و در گورستان تاریک با تو خواندهام
زیباترین سرودها را
زیراکه مردگان این سال
عاشقترین زندگان بودهاند
دستت را به من بده
دستهای تو با من آشناست
ای دیریافته با تو سخن میگویم
بسان ابر که با طوفان
بسان علف که با صحرا
بسان باران که با دریا
بسان پرنده که با بهار
بسان درخت که با جنگل سخن میگوید
زیراکه من ریشههای تو را دریافتهام
زیراکه صدای من با صدای تو آشناست
شبانه
مرا تو
بیسببی نیستی
صلت کدام قصیدهای
بهراستی
ِ
ای غزل؟
ستارهباران جواب کدام سالمی به آفتاب
از دریچۀ تاریک؟
کالم از نگاه تو شکل میبندد
خوشا نظربازیا که تو آغاز میکنی
پس پشت مردمکانت
فریاد کدام زندانیست
که آزادی را
به لبان برآماسیده
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گل سرخی پرتاب میکند؟
ورنه این ستارهبازی
حاشا چیزی بدهکار آفتاب نیست
نگاه از صدای تو ایمن میشود
چه م منانه نام مرا آواز میکنیو
و دلت کبوتر آشتیست
درخونتپیده
به بام تلخ
با این همه ،چه باال ،چه بلند ،پرواز میکنیو
کار دیگری نداریم
کار دیگری نداریم
من و خورشید
برای دوست داشتنت بیدار میشویم هر صبح
بدرود
برای زیستن دو قلب الزم است
قلبی که دوست بدارد ،قلبی که دوستش بدارند
قلبی که هدیه کند ،قلبی که بپذیرد
قلبی که بگوید ،قلبی که جواب بگوید
قلبی برای من ،قلبی برای انسانی که من میخواهم
تا انسان را در کنار خود حس کنم
بر سرمای درون
همۀ لرزش دست و دلم از آن بود
که عشق پناهی گردد
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پروازی نه ،گریزگاهی گردد
آی عشق ،آی عشق
چهرۀ آبیات پیدا نیست
و خنکای مرهمی بر شعلۀ زخمی
نه شور شعله بر سرمای درون
آی عشق ،آی عشق
چهرۀ سرخت پیدا نیست
غبار تیرۀ تسکینی
بر حضور وهن و دنج رهایی
بر گریز حضور
سیاهی بر آرامش آبی
و سبزۀ برگچه بر ارغوان
آی عشق ،آی عشق
رنگ آشنایت پیدا نیست
تو را دوست میدارم
طرف ما شب نیست
صدا با سکوت آشتی نمیکند
کلمات انتظار میکشند
من با تو تنها نیستم
هیچکس با هیچکس تنها نیست
شب از ستارهها تنهاتر است
طرف ما شب نیست
چخماقها کنار فتیله بیطاقتاند
خشم کوچه در مشت توست
در لبان تو ،شعر روشن صیقل میخورد
من تو را دوست میدارم
و شب از ظلمت خود وحشت میکند

195

فصل سوم :شاعران شعر نو

افق روشن
روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد
و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت
روزی که کمترین سرود بوسه است
و هر انسان برای هر انسان برادریست
روزی که دیگر درهای خانهشان را نمیبندند
قفل افسانهایست
و قلب برای زندگی بس است
روزی که معنای هر سخن دوستداشتن است
تا تو به خاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی
روزی که آهنگ هر حرف زندگیست
تا من به خاطر آخرین شعر رنج جستوجوی قافیه نبرم
روزی که هر لب ترانهایست
تا کمترین سرود ،بوسه باشد
روزی که تو بیایی
برای همیشه بیایی
و مهربانی با زیبایی یکسان شود
روزی که ما دوباره برای کبوترهایمان دانه بریزیم
و من آن روز را انتظار میکشم
حتی روزی که دیگر نباشم
در بسته...
ِ
دیرگاهیست که دستی بداندیش
کوتاه خانۀ ما را نکوفته است
دروازۀ
ِ
در آیینه و مهتاب و بستر مینگریم
در دستهای یکدیگر مینگریم
و دروازه ترانۀ آرامشانگیزش را
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در سکوتی ممتد مکرر میکند
بدینگونه زمزمهای ماللآور را
به سرودی دیگرگونه مبدل یافتهایم
سرزمین بیگانهای که در آن
بدینگونه در
ِ
هر نگاه و هر لبخند زندانی بود
لبخند و نگاهی آشنا یافتهایم
ابر َپست
بدینگونه بر ِ
خاک پوسیدهای که ِ

بر آن باریده است
پایگاهی پابرجا یافتهایم

آسمان باالی خانه بادها را تکرار میکند
باغچه از بهاری دیگر آبستن است
زنبور کوچک گ ِل هر ساله را در موسمی که باید
و ِ

دیدار میکند

حیاط خانه از عطری هذیانی سرمست است
علف تازه میچرد
خرگوشی در ِ
و بر سر سنگ ،حربایی هوشیار
در قلمرو آفتاب نیمجوش نفس میزند
ابرها و همهمۀ دوردست شهر
آسمان بازیافته را تکرار میکند
ِ

رنیاز رستن
همچنان که گنجشکها و باد و زمزمۀ پ ِ

رشیر بیابانی را
که ِ
گیاه پ ِ

انتظار تابستانی که در راه است
در
ِ

خوابگاه ریشۀ سیرابش بیدار میکند
در
ِ

من در تو نگاه میکنم
در تو نفس میکشم
و زندگی مرا تکرار میکند
بسان بهار
ِ
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که آسمان را و علف را
دیرگاهیست که دستی بداندیش

رگ من ادامه مییابد
پاکی آسمان در ِ
و ِ

کوتاه خانۀ ما را نکوفته است
دروازۀ
ِ
نیاز شنیدنشان نیست
با آنان بگو که با ما ِ

دیدار ایشان نیست
دوزخ
با آنان بگو که با تو مرا پروای
ِ
ِ

بال جادویی را
تا پرندۀ سنگین ِ

پرداز شبانگاه و بامداد ایشان است
که نغمه ِ

بر شاخسار تازهروی خانۀ ما مگذاری

در آیینه و مهتاب و بستر بنگریم
در دستهای یکدیگر بنگریم
تا َدر ،ترانۀ آرامشانگیزش را
در سرودی جاویدان مکرر کند
نگاه ما
تا ِ
نه در سکوتی پردرد ،نه در فریادی ممتد
که در بهاری پرجویبار و پرآفتاب به ابدیت پیوندد
سرود آشنایی
کیستی که من اینگونه به اعتماد
نام خود را با تو میگویم
کلید خانهام را در دستت میگذارم
نان شادیهایم را با تو قسمت میکنم
به کنارت مینشینم
و بر زانوی تو اینچنین آرام
به خواب میروم؟
کیستی که من اینگونه بهجد
در دیار رؤیاهای خویش با تو درنگ میکنم؟
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سالخی میگریست...
سالخی میگریست
به قناری کوچکی دل باخته بود
شبانه (شبانه شعری چگونه توان نوشت)...
شبانه شعری چگونه میتوان نوشت
تا هم از قلب من سخن بگوید ،هم از بازویم؟
شبانه شعری چنین چگونه توان نوشت؟
خاکستر سردم که در من
من آن
ِ
شعلۀ همه عصیانهاست
من آن دریای آرامم که در من
فریاد همه طوفانهاست
ِ
سرداب تاریکم که در من
من آن
ِ
آتش همه ایمانهاست
ِ
شبانه (یاران من بیایید)...
یاران من بیایید با دردهایتان
ِ
و بار دردتان را در زخم قلب من بتکانید
من زندهام به رنج
چراغ تن از درد
میسوزدم ِ
یاران من بیایید با دردهایتان
ِ
و زهر دردتان را در زخم قلب من بچکانید
میخواستم...
نمیخواستم نام چنگیز را بدانم
نمیخواستم نام نادر را بدانم
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نام شاهان را
محمد خواجه و تیمور لنگ
نام خفتدهندگان را نمیخواستم و خفتچشندگان را
میخواستم نام تو را بدانم
و تنها نامی را که میخواستم
ندانستم
ما فریاد میزدیم
ما فریاد میزدیم«:چراغو چراغو»
و ایشان درنمییافتند
سیاهی چشمشان
سپیدی کدری بود اسفنجوار
شکافته
الیهبر الیهبر
ّ
شباهت برده از جسمیت مغزشان
گناهیشان نبود
از َج َنمی دیگر بودند
نگاه کن
سال بد ،سال باد ،سال اشک ،سال شک
سال روزهای دراز و استقامتهای کم
سالی که غرور گدایی کرد
سال پست ،سال درد ،سال عزا
سال اشک پوری
سال خون مرتضی
سال کبیسه
زندگی دام نیست ،عشق دام نیست ،حتی مرگ دام نیست
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چراکه یاران گمشده آزادند ،آزاد و پاک
من عشقم را در سال بد یافتم
که میگوید «مأیوس نباش»؟
من امیدم را در یأس یافتم
مهتابم را در شب
عشقم را در سال بد یافتم
و هنگامی که داشتم خاکستر میشدم ،گر گرفتم
زندگی با من کینه داشت
من به زندگی لبخند زدم
خاک با من دشمن بود
من بر خاک خفتم
چراکه زندگی سیاهی نیست
ْ
چراکه خاک خوب است
من بد بودم ،اما بدی نبودم
از بدی گریختم و دنیا مرا نفرین کرد
و سال بد دررسید :سال اشک پوری ،سال خون مرتضی ،سال تاریکی
و من ستارهام را یافتم
من خوبی را یافتم
به خوبی رسیدم و شکوفه کردم
تو خوبی و این همۀ اعترافهاست
من راست گفتهام و گریستهام
و این بار راست میگویم تا بخندم
زیرا آخرین اشک من نخستین لبخندم بود
تو خوبی و من بدی نبودم
تو را شناختم ،تو را یافتم ،تو را دریافتم و حرفهایم همه شعر شد ،سبک شد
عقدههایم شعر شد ،سنگینیها همه شعر شد
بدی شعر شد ،سنگ شعر شد ،علف شعر شد ،دشمنی شعر شد
همۀ شعرها خوبی شد
آسمان نغمهاش را خواند ،مرغ نغمهاش را خواند ،آب نغمهاش را خواند

201

فصل سوم :شاعران شعر نو

کوچک من باشد تا در بهار تو ،من درختی پرشکوفه شوم».
گنجشک
به تو گفتم« :
ِ
ِ
و برف آب شد ،شکوفه رقصید ،آفتاب درآمد
من به خوبیها نگاه کردم و عوض شدم
من به خوبیها نگاه کردم
چراکه تو خوبی و این همۀ اقرارهاست ،بزرگترین اقرارهاست
من به اقرارهایم نگاه کردم
سال بد رفت و من زنده شدم
تو لبخند زدی و من برخاستم
دلم میخواهد خوب باشم
دلم میخواهد تو باشم و برای همین راست میگویم
نگاه کن :با من بمانو

بیژن جاللی
متولد تهران ( .)۱۹۹۹-۱۹۲۷ابتدا در دانشگاه تهران فیزیک و در
دانشگاه تولوز پاریس علوم طبیعی خواند؛ اما به عرفان ،فلسفه ،ادبیات
و هنر گرایش یافت و زبان و ادبیات فرانسوی خواند .او از پیروان شعر
سپید شاملو است و چندین دفتر شعر منتشر کرده است.
واقعیت برتر
اینجا از پلههای حزن باال میروم
و باز هم چند چراغ است
و چند چهرۀ آشنا و تلخی قهوه و سیگار
و چون ابری بر تنهایی خود میبارم
و چوب میز و صندلی کافه شوکا برایم واقعیتی است برتر
و شهر در زیر نگاهم جان میسپارد
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کتاب
کتابی را میخواهم ناخوانا
که در البهالی سطرهایش
خیالی را تماشا کنم گنگ
و آرزویی را ببینم ناممکن
کتابی را میخواهم ناخوانا
که آیندۀ روح من باشد

یدالله رویایی
متولد دامغان ( .)۱۹۳۲دکترای حقوق بینالملل ،م سس چندین نشریه و مجله،
فعال سیاسی با گرایش مارکسیستی و فعال ادبی و فرهنگی و بنیانگذار سبکی
جدید در شعر معاصر به نام «شعر حجم» .این سبک در بین جوانان طرفداران
زیادی یافت .برای شرکت در همایشها و کنفرانسهای ادبی و هنری ،سفرهای
زیادی به خارج از ایران کرد .چندین کتاب ترجمه و تألیف و چندین دفتر شعر
منتشر کرده است.

برگرد
ای کاروان خسته ،برگردو
ذهن نمک عقیم و نازاست
ِ
زیبای ِی ذغال را آتش طی کرده است
قرمز شب را ستارهها ترساندهاند
و ماهیان ِ
ای ذهن
ای زخم منتشرو
صبر میانتهی را از مزرعۀ نمک بردار
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زیراکه آبهای قدیمی همواره در کتاب تو جاریست
برگردو
اینجا طبیعت آنسان که مینماید ،طبیعی نیست
شب
شب در گریز اسب سیاه
یک صف درخت باقی میماند
در چهار کهکشان نعل
یک صف درخت
بیشیهه میگذشت
رگبریده ،دهانبازکرده و ریخت
افق دراز
دراز
دراز لختهلخته ،دراز مذاب
زنی در اصطکاک تاریکی به شکل تازهای از شب رسید
ستارهای رسیده ،در ته خود چکه کرد
صدایی ،از سرعت پرسید:
«کجا؟ کجا؟»
اما جواب ،گذشتن بود
و در گریز اسب سیاه
سرعت پیاده میرفت
سرعت ،صف درخت بود که میماند
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رضا براهنی
متولد تبریز ( .)۱۹۳۵روزنامهنگار ،فعال سیاسی ،نویسنده ،مترجم،
ناقد و شاعر چپگرا .آثار متعددی از زبانهای انگلیسی ،سوئدی و
فرانسوی ترجمه نموده است .لیسانس انگلیسی را از دانشگاه تبریز
گرفت و دکترای خود را از ترکیه .جایزۀ بهترین روزنامهنگار حقوق انسانی
را در آمریکا از آن خود کرد .ابتدا شعر نیمایی میسرود و سپس آغازگر
شعر پستمدرنی شد .عالوه بر آن ،در داستان و رماننویسی جدید نیز
تأثیر بسزایی گذاشت .عالوه بر اشعار و ترجمهها ،داستانهای متعددی منتشر کرده است.
برای تو در اینجا نوشتهام
نام تمامی پرندههایی را که در خواب دیدهام
برای تو در اینجا نوشتهام
نام تمامی آنهایی را که دوست داشتهام
نام تمامی آن شعرهای خوبی را که خواندهام
و دستهایی را که فشردهام
نام تمامی گلها را
در یک گلدان آبی
برای تو در اینجا نوشتهام
وقتی که میگذری از اینجا
یک لحظه زیر پاهایت را نگاه کن
من نام پاهایت را برای تو در اینجا نوشتهام
و بازوهایت را -وقتی که عشق را و پروانه را -پل میشوند
و کفترها را در خویش میفشرند
برای تو در اینجا نوشتهام
یک دایره در باغ کاشتهام که شب آن را
خورشید پر میکند
و روز ،ماه
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و یک ستارۀ آزادگشته از تمامی منظومهها
میروید از خمیرۀ آن
آن را هم برای تو در اینجا نوشتهام
مرا ببخش
من سالهاست دور ماندهام از تو
اما همیشه ،هرچه در هر همهجا ،در شب یا روز دیدهام
و هر که را بوسیدهام
برای تو در اینجا نوشتهام
تنها برای تو در اینجا نوشتهام
در دوردستی و با دلبستگی
حجم پرندۀ درشتی
در آشیانه مانده از خستگی
روح تمامی نگرانی ،در چشمهای منتظر ،متمرکز
من رازهای اقوام دربهدر را
برای تو در اینجا نوشتهام
افسوس رفتهاند جوانهایی که
دوش به دوشم از جادههای خاکی باال میآمدند
من نام یکیک آنها را میدانم
و داغ میشوم
وقتی که نام یکیک آنها را میخوانم
آنها همه فرزند خوابهای جهان بودند
تعبیرهای من از خوابهایشان
ِو ِرد زبان مردم دنیاست
تعبیرها را هم برای تو در اینجا نوشتهام
در باغها
بعضی درختهای میانسال
سالهاست که میگریند
زیراکه آشیان چلچلههاشان را
طوفان ربوده است
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من گفتهام که شمعهای جوان را
دور درختها روشن کنند
نام درختهای میانسال را
نام تمام چلچهها را
برای تو در اینجا نوشتهام
و مردگان دو گونه بودند
تا من کنار میزنم این پرده را از روی مرگ
تو چشم خویش را ورزیده کن که ببینی
یک دسته از این مردگان
انگار هیچگاه نمیمردند
بلکه ،با قبرهای فسفری از راه قبرستانها برمیگشتند
و شهرها را روشن میکردند
نور چراغهای آیندههای زمین بودند
و دستۀ دیگر مظلوم بودند
انگار هرگر نبوده بودند
از بدو زندگانی ،انگار مرده بودند
یک جاروی بزرگ زیرزمینی
میرفت خاکه ّارۀ تنهای آنها را
و در چاههای بیته میریخت
این رفت و ریخت ذات طبیعت بود
من نامهای هر دو گونه مرده را
برای تو در اینجا نوشتهام
من دوست داشتم که صورت زیبایی را
بر روی سینهام بگذارم و بمیرم
اما چنین نشد
و نخواهد شد
هستی خسیستر از اینهاست
بنگر به مرگ و زندگی «حافظ»
«حافظ» چگونه زیستنش نسبی است

207

فصل سوم :شاعران شعر نو

ما هیچگاه نمیفهمیم «حافظ» چگونه مرد
انگار مشت بستۀ مرگش را
همچون فریضۀ مکتومی با خویش برده است
حاال از راهها که میگذری
بنگر به چاههای عمیقی که من از آنها پایین خزیدهام
این چاهها دهان دایرهای دارند
از آسمان که بنگری
انگار هر دهانه
دفی کهنه است که انگشتهای دفزن آن را سوراخ کرده است
اما پشت جدارۀ این چاهها هم دف میزنند
دفهای کردی
اینگونه من
از این جهان به رؤیت خورشید رفتهام
از توی یک دف کهنه وقتی که اطراف من دف میزدند–دنیا برای من معنی ندارد
من دوست داشتم که صورت زیبایی را بر روی سینهام بگذارم و بمیرم
اما نشد
هستی خسیستر از اینهاست
دردی که آدم حسی احساس میکند بیانتهاست
من این چکیدههای اول و آخر را هم
برای تو در اینجا نوشتهام
گرچه روحم تبلور ویرانیست
اما ذهنم غریبترین چیز است
گفتن این چیزها برای من از روز پیش دشوارتر شده است
هر روز
ِ
من حافظ تمامی ایام نیستم اما
حتی اگر بمیرم
چیزی نمیرود از یادم
عمری گذشته است و نخواهد آمد
من تنها
عمر همه نه عمر ِ
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من خاطرات عالم و آدم را
در دایره
در باغ کاشتهام
ّ
س زندگانی من بود
آن دایره در باغ محصول ح ِ

هر میوهای
که میافتد از شاخۀ درخت
میافتد در دایره
تکرار میشود در دایره
تکرار و فاصله ،تکرار و دایره ،تکرار دایرهها در میان فاصلهها
حس زندگانی من بود
محصول ِ
من این نگاه دایرهای را هم برای تو در اینجا نوشتهام
حاال نزدیکتر بیا و کلید در باغ را از من بگیر
من سالهاست دور ماندهام از تو
و میروم که بخوابم
من پرده را کنار زدم
حاال تو با خیال راحت
پروانهوار در باغ گردش کن
من بالهای پروانهها را هم با رنگهای تازه
برای تو در اینجا نوشتهام

احمدرضا احمدی
متولد کرمان ( .)۱۹۴۰موسیقیدان ،نقاش و شاعر .فعال در ادبیات کودک
و نوجوان و فولکور و تصنیفهای کالسیک ایرانی .وی را بنیانگذار شعر موج
نو لقب دادهاند .چندین دفتر شعر از وی منتشر شده است.
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از دستان من نیاموختی
از دستان من نیاموختی
که من برای خوشبختی تو
چقدر ناتوانم
من خواستم با ابیات پراکندۀ شعر
تو را خوشبخت کنم
آسمان هم نمیتوانست ما را تسلی دهد
خوشبختی را من همیشه به پایان هفته
به پایان ماه و به پایان سال موکول میکردم
هفته پایان مییافت
ماه پایان مییافت
سال پایان مییافت
هنوز در آستانۀ در
در کوچه بودیم
پیوسته ساعت را نگاه میکردم
که کسی خوشبختی و جامهای نو به ارمغان بیاورد
روزها چه سنگدل بر ما میگذشت
ما با سنگدلی
خویش را در آینه نگاه میکردیم
چه فرسوده و پیر شده بودیم
میخواستیم با دانههای بادام و خاکسترهای سرد
که از شب مانده بود ،خود را تسلی دهیم
همیشه در هراس بودیم
در خانۀ ما را بزند و ما در خواب باشیم
کسی ِ
چقدر میتوانستیم بیدار باشیم؟
یک شب پاییزی
که بادهای پاییزی همۀ برگهای درختان را بر زمین ریختند
به زیر برگها رفتیم و برای همیشه خوابیدیم
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عاشق شوید
فرصتی بخواهید
تا گیسوان خود را در آفتاب کنار رودخانه شانه بزنید
فرصتی بخواهید
که مخفیترین نام خود را
که خون شما را صورتی میکند
از رود بزرگ بپرسید
به نام آن اسب
به نام آن بیابان
شما فرصت دارید
تا چیدن گندمها
تا زردشدن کامل گندمها
عاشق شوید
فقط روزهای کودکی را برای یکدیگر نگویید
گندمها زرد شدند
گندمها چیده شدند
نان گرم آماده است
ولی شما کنار بوتههای زرد ذرت باشید
آب را در کوزه بریزید
کوزه را کنار تنها بوتۀ گل سرخ بگذارید
ما شما را هنوز به خاطر آن گل سرخ دوست داریم
تو و گل
درختانی را از خواب بیرون میآورم
درختانی را در آگاهی کامل از روز
در چشمان تو گم میکنم
تو که با همۀ فقر و سفرۀ بینان در کنارم نشستهای
لبخند بر لب داری
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در چهار جهت اصلی
چهار گل رازقی کاشتهای
عطر رازقی
ما را درخشان
مملو از قضاوتی زودگذر
به شب میسپارد
همهچیز را دیدهایم
تجربههای سنگین ما
ما را پاداش میدهد که آرام گریه کنیم
مردمگریز
نشانی منزل خویش را گم کردهایم
لطف بنفشه را میدانیم
اما دیگر بنفشه را هم نگاه نمیکنیم
ما نمیدانیم
شاید در کنار بنفشه
دشنهای را به خاک سپرد باشند
باید گریست
باید خاموش و تار
به اتمام هفته خیره شد
شاید باران باشد
ما
من و تو
چتر را در یک روز بارانی
در یک مغازه
که به تماشای گلهای مصنوعی رفته بودیم
گم کردیم
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در کنار تو
در کنار تو
در کوچه
چهار فصل سال ناگهان گل دادندو
نرگسی در چشمان تو
گل سرخی بر لبان تو
شقایق بر گیسوان تو
اقاقیایی در دستان تو
و من در پیشگاه تو سکوت کردم
تا صبح
از پشت شیشههای مهآلود
با من حرف میزدی
صورتت را نمیدیدم
به شیشههای مهآلود نگاه کردم
بخار شیشهها آب شده بود
شفاف بودند ،اما تو نبودی
صدای تو را از دور میشنیدم
تو در باران راه میرفتی
تو تنها در باران
زیر یک چتر
به انتهای خیابان رفتی
از یک پنجره در باران
صدای ویلنسل شنیده میشد
سرد بود
به خانه آمدم
پشت پنجره تا صبح
باران میبارید
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جمعهها
انبوهی از این بعدازظهرهای جمعه را
به یاد دارم که در غروب آنها
در خیابان از تنهایی گریستیم
ما نه آواره بودیم ،نه غریب
اما این بعدازظهرهای جمعه
پایان و تمامی نداشت
میگفتند از کودکی به ما
که زمان بازنمیگردد
اما نمیدانم چرا
این بعدازظهرهای جمعه بازمیگشتند
طعم پاییز
از هر لیوانی که آب نوشیدم
طعم لبان تو و پاییزی که تو در آن به جا ماندی
به یادم بود
فراموشی پس از فراموشی
اما چرا طعم لبان تو و پاییزی که تو در آن گم شدی
در خانه مانده بود؟
ما سرانجام توانستیم پاییز را از تقویم جدا کنیم
اما طعم لبان تو بر همۀ لیوانها و بشقابها حک شده بود
لیوانها و بشقابها را از خانه بیرون بردم
کنار گندمها دفن کردم
تو در آستانۀ در ایستاده بودی
تو در محاصرۀ لیوانها و بشقابها مانده بودی
گیسوان تو سفید
اما لبان تو هنوز جوان بود
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پیری
از تو کبریتی خواستم که شب را روشن کنم
تا پلهها و تو را گم نکنم
کبریت را که افروختم
آغاز پیری بود
گفتم دستانت را به من بسپار که زمان کهنه شود و بایستد
دستانت را به من سپردی
زمان کهنه شد و مرد
کجا میروی؟
هنگام روز کجا میروی؟
در خانه بمان
غمگینم
گیالسها بر درختان نشستهاند
پرنده از تنهایی پر نمیزند
هراس دارد
من همواره در روز
زخم قلبم را به تو نشان میدهم
در خانه بمان
آوازها از خانه دور است
یک ستاره هنوز در آسمان مانده است
شب میشود
گلهای سرخ در شب
در باغچه دیده نمیشوند
در باغچه یادبود تو است
کنار این بوتههای گل سرخ
میخواستی بمیری
مردی
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به تو بانگ زدیم
تو را صدا کردیم
تو مرده بودی
یار من
لحظهای در بهشت دوام آور
شب تمام میشود
کلید خانه را گم کرده بودیم
در کوچه ماندیم
در کنار خانه علفها روییده بود
اما چه سود
سایه نداشتند
زاده شدم که لباس نو بپوشم
جمعهها تعطیل باشد
در تابستان آب سرد بنوشم
عشق را باور کنم
کلمات مرا به ستوه نمیآورد
انگشتانم در میان برگهای درختان
تسلیم روز میشوم
لباسها بر تنم کهنه است
من در تابستان آب گرم مینوشم
هنوز تشنهام
از قلب بیمارم میخواهم تا آمدن تو بتپد
به دنبال لبخند ناب تو هستم
چنین عمرم را میگذرانم
شکوه است ،نه گالیه
مرا نه ِ
قلبم اگر یاری کند
برگهای زرد پاییزی را شماره میکنم
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که دارند از پاییز جدا میشوند
و به زمستان متصل میشوند
برای زیستن هنوز بهانه دارم
من هنوز میتوانم به قلبم که فرسوده است
فرمان بدهم که تو را دوست داشته باشد
به قلبم فرمان میدهم
میوههای زمستانی را برای تابستان ذخیره کنند
تو در تابستان از راه برسی
سبدهای میوه را که وصیتنامۀ من است
از زمین بیبرکت و فرسوده برداری
از قلب بیمارم میخواهم تا آمدن تو بتپد

علی باباچاهی
متولد بوشهر ( . )۱۹۴۲معلم ،فعال سیاسی ،محقق ،نویسنده ،منتقد
ادبی و شاعر .چندین دفتر شعر و چندین کار تحقیقی از وی به چاپ
رسیده است.
زندانی اختیاری
ِ
مردی که خودش را تمام روز
در یک اتاق زندانی میکند
ً
اصال دیوانه نیست
یا انار متراکمیست که در پوست خودش جا خوش کرده
یا پیاز متورمیست که الیهالیه پرده برنمیدارد از تنهاییاش
در بیروت مردی را دیدم با پای گچگرفته
که از تابوت بیرون نمیپرید
پلنگ هم در قفس آهنین ،تصوری از آزادی دارد
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در جنگ تنبهتن ،هر دو ،پا گذاشتیم به فرار
من از یک طرف
دیگر من از طرف دیگر
من ِ
ِ
ً
و شانهبهشانه به خانه رسیدیم دقیقا
و من زیر یک سقف درازبهدراز ،دراز کشیدم
خیلی خوب شد
چند تابلوی مختلف دور و برم میخکوب شد
عاشق عاشقم
نه
ِ
نه کشتهم ٔ
رده شهری که ساکنانش در صدف خودشان
ماهی خودشاناند
گوش ِ
قطع امید نمیکنم؛ اما
از مردی که در یک اتاق زندانی شده
یا مردهای که روی تختخواب دراز کشیده
محکوم به خوشبختی
پس مار
زیبایی فوقالعادهای دارد
عین فشار آب که سوراخ میکند صف شمشادها را
و چاقو از گردن آهو هم باریکتر است
وقتی فرونمیرود در کتف سنگ
فقط میبرد سر دخترکی را که به عکس خودش
در چشم پلنگ نگاه کرده
آدم خوشبخت با درخت سوخته چه نسبتی دارد؟
با مار فوقالعاده چطور؟
قهر بلد نیست
وقتی از کوه پایین میآمدم
صلح در لولههای تفنگ به دنبال خودش میگشت
در عصرهای مختلف بسیار
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و من سیب به سیب ،انار به انار
محکوم به خوشبختی بودم
در عصرهای مختلف بسیار
از تانک آتشگرفتهای پرسیدم
سرباز مجروحی گفت-نگفت
با اسکناس نیمسوخته هم میتوان گل خشکیدهای خرید
در عصرهای مختلف بسیار
فروشی نیست
بیدر کنار تو هم بیهمه یا میتوان نوشت
یا که نوشتم من
فلسفۀ نخلی که امروز هستهاش را میکاریم
ملکالموت بهتر میداند
و آن دختر نصرانی که روی سیصد گل سرخ غلت میزند
میگوید :پدرو تا ریشه در آب است
تخممرغ بزغالۀ زنگولهبهپا میزاید
و پرندهای که جفتش را یک بار در معاشقه قورت داده
از گرسنگی نمیمیرد
پس تابوتم را نصف قیمت فروختم
به نیمۀ دیگر خودم که حال خوشی نداشت
روزهای نیامده هم کاشیکاریشده نیستند
نصف دیگر من از سوراخسنبههای عجیبی سر درمیآورد
و زیر بغلش را گرفتهاند
با داروهای شفابخش
هیچوقت تکلیفم روشن نبود
نه ،نمیخورم
و بعد از آنکه در بشکههای خالی از شراب انداختند مرا
از تشنگی هالک نشدم؛ اما باز
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بیدارشدنهای سرسری
قدمزدنهای سرسری
صورتت را دیگر از بر نیستم
در بارانهای سرسری
پیشدرآمدها
این پیشدرآمدی بر اتفاقهای بعدیست
گلولۀ نخی که در خواب دوردست و پایت وول میخورد
گربههای بازیگوشی که جمع میشوند دور و برت
و کفش سنگینی که در گلوالی فرومیبرد پاهایت را
آقای خوشسرانجام البته با خودش قهر قهر نیست
استخر را نه که در خواب ،در یک دقیقه دور میزند
سرش را که بیرون میآورد از آبهای کپکزده
از آبهای کپکزده بیرون میآورد سرش را
و این پیشدرآمدی بر اتفاقهای بعدیست
سقف اتاق سوراخ نمیشود
بطریها بیش از این
سردشان نمیشود در یخچال
آدمها صورتهاشان را از دست نمیدهند
آقای خوشسرانجام فقط به سه قطرۀ خون تبدیل میشود
تا در شبها و روزهای بعد از این
در گلوی پرندۀ مرموزی سفر کند
بر دکل کشتیها
و این پیشدرآمدی بر اتفاقهای بعدیست
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هرمز علیپور
متولد ایزه ( .)۱۹۴۶معلم ،نویسنده و شاعر .ابتدا داستاننویسی کرد و سپس
به شعر و شاعری پرداخت .چندین دفتر شعر از وی چاپ شده است.

باز باید حرفهایم را...
از گلی که بر میز است
تا آسمانی که پنجره به ما میبخشد
لمس میکنیم به دیدگان ،اما
گاه میشود که نام خود را بهسختی به یاد میآریم
از بس به کارمان نمیآید
چون شعرهایی که در خواب بگریزند
و دیگر نمیتوان که دید آنها را
و من که گاه از هیچچیز چون ساعت بدم نمیآید
علیالخصوص وقتی که بنگرم آن را و ببینم
باز باید حرفهایم را بگذارم برای فرصتی دیگر
گلی به رنگ دریا
پیچیده در ابرهای خیس به ناگهان سرزد
گلی به رنگ دریاها
پریزادان به آواز و رودی به هلهله برخاست
و آن روز
خورشید خفتهای
در چشم آهوان گل کرد
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شمس لنگرودی
متولد لنگرود ( . )۱۹۵۰محقق ،هنرمند ،مورخ ادبی و شاعر.
فارغالتحصیل رشتۀ اقتصاد و مدرس ادبیات .چندین دفتر شعر از وی
منتشر شده است .چندین فیلم سینمایی بازی کرده و یک بار جایزۀ
بهترین بازیگر مرد را از آن خود نموده است.
با خالکوب ستارهها
با خالکوب ستارهها
بر تاریکی دستها
عابران به سوی تو بال میزنند
میآیند
تا در حیاط خانۀ تو
گلهای پژمردۀ خود را بکارند
و تو از راهی میرسی
که پریشانی دور میشود
تو این همه نزدیک بودی و این همه دور به نظر میرسیدیو
پس پلکهایمان بودی و دیده نمیشدیو
درهایت را باز کن
ما ایستادهایم
خیابانهای تو ما را پیش میبرد
ما میآییم
تا جای واژۀ نارنج ،نارنج
و جای هوا ،هوا بنشانیم
و در شعری زنده شناور باشیم
تو نخستین حرفی
که نخستین برگهای بهاری به زبان میآرند
نخستین نانی
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که پس از جنگی شوم از تنور دهکدهای خارج میشود
نخستین نامی
که بر بچۀ زندگی میگذاریم
درهایت را باز کن
ما میآییم
با عکس جوانی تو
در جیب پارهمان
و هرچه که نزدیکتر میشویم
تو جوانتر و زیباتر میشوی
درهایت را باز کن
هرچه نشانه است در کفمان
خانۀ توست
ای آزادیو
به آتشتان کشیدند؟
آیا برای گرمکردن بازارشان
به آتشتان کشیدند؟
حتی باد ایستاده بود و نگاه میکرد که شعله فروبنشیند
حتی شاخهها از سوزاندن خود تن زدند
کودکان اول ابتدایی
از هفتسالگی به عقب برگشتند
حروف دروغ را نخوانند
تا اعداد و
ِ
و به هنگامی که از مراسمتان بازگشتیم
دستنوشتههای مجسمهها بر کاغذ
بر پایۀ شکستۀ مرمری میلرزید
شرمناک سنگبودنشان
آنان
ِ
سر به بیابانها رفته بودند
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آدمخوار
و قبایلی هم هستند که آدمخوارند
و مسافر مهمان را به سیخ میکشند
بر آتش میچرخانند
و کباب میکنند
شما اما از قبایل آدمخواران نیستید
به کالسهای تهاتر میروید
نقاشی و رقص را میشناسید
و از قبایل آدمخواران نیستید
و قبایلی هم هستند که از گوشت پیران قبیلهشان تغذیه میکنند
و از مسافران و غریبهها میترسند
شما اما حرمت پیرهایتان را نگه میدارید
از مسافران و غریبهها ترسی ندارید
و از قبایل آدمخواران نیستید
به نمایشگاهها و رستورانهای تمیز میروید
لبخند میزنید
و یکدیگر را میخورید
و از قبایل آدمخواران نیستید
نمیتوانم فراموشت کنم
نه نمیتوانم فراموشت کنم
زخمهای من بیحضور تو از تسکین سر باز میزنند
بالهای من تکهتکه فرومیریزند
برههای مسیح را میبینم که به دنبالم میدوند
و نشان فولوت تو را میپرسند
نه ،نمیتوانم فراموشت کنم
خیابانها بیحضور تو
راههای آشکار جهنماند
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تو پرندهای معصومی که راهش را
در باغ حیات زندانی گم کرده است
تک صورتی ازلی
بر رخسار تمام پیامبرانی
باد تشنۀ تابستانی
که گندمزاران رسیده در قدوم تو خم میشوند
آشیانۀ رودی از برف
که از قلههای بهار فرومیریزد
نه ،نمیتوانم ،نمیخواهم که فراموشت کنمو
تپههای خشکیده از پلههای تو باال میآیند
تا به بوی نفسهای تو درمان شوند و به کوهستان بازگردند
ماه هزارساله
دستنوشتۀ آخرش را برای تو میفرستد
تا تصحیحش کنی
نه ،نمیتوانم فراموشت کنم
قزلآالی عصیانگری که به چشمۀ خود بازمیرود
خونینشده در رودها که به جانب دریا روان است
ماجرای مرا پایانی نبود
در تمام اتاقها
خیالهای تو پرپرزنان
میرفتند و میآمدند
و پرندگانی بالهای تو را میچیدند
و به خود میبستند که فریبم دهند
موسی در آتش تکههای عصایش میسوخت
بعبع گوسفندانی گریان در فراق شبان گمشده
در اتاقم میپیچید
و من تکهتکه فراموش میشدم
بوی پیرهنت چون برف بهاری
تمام اتاقها را سفید کرده بود
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عقربهها مثل دو تیغۀ الماس
بر مچ دستم برق میزدند
و زمین به قطرۀ اشک درشتی معلق میمانست
ماجرای مرا پایانی نبود
اگر عطر تو از صندلی برنمیخاست
دستم را نمیگرفت و به خیابانم نمیبرد

فصل چهارم
شاعران ترانهسرا

بیژن ترقی
متولد تهران ( .)۲۰۰۹-۱۹۲۹فرهنگنویس ،ترانهسرا و شاعر .تعداد
زیادی از اشعار او به تصنیف خوانده شده است.

گل من
گل من چندین منشین غمگین شام محنت به سر آمد
سر و دستافشان غم دل بنشان غمخوارت از سفر آمد
ز چه بنش ستی بگشا د ستی آذین کن صحن و سرا را
که پس از غمها به رخ شبها آب و رنگ سحر آمد
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شب مهتابی ز چه بیتابی روشن کن شمع صبوری
منشین غمگین که مه دیرین تابان و جلوهگر آمد
تو که آگاهی که چه شبهایی با یاد او بنشستیم
شب بارانی غم پنهانی رفت و نور بصر آمد
پس از آن دوری غم مهجوری شور و شادی بر پا کن
ز غم پنهان نشوی گریان چون او خندان ز در آمد
شب مهجوری ز ره دوری آوای رهگذر آمد
که سحر سر زد غم دل پر زد شادی از بام و در آمد
شب جانکاهی شر آهی زد ابر غم به کناری
به سرافرازی به دلافروزی خورشید ما به در آمد
پس از هجران غم بیپایان پیدا شد خاتم عشقم
به دلم نوری چه شر و شوری زان مرغ خوشخبر آمد

1

محمدعلی شیرازی
متولد شیراز ( .)۱۹۴۰ترانهسرا و شاعر .ترانههای بسیاری از وی به
صورت تصنیف خوانده شده است .اشعاری که دربارۀ توجه به محیط
زیست سروده ،مورد توجه همگان واقع شده است.

سلطان قلبها
ی ـه دل م ـیگــه بــرم بــرم

ی ـه د لم میگــه نرم نرم

o

o

طــاقــت نــداره دلــم دلــم

بـــیتـــو چـــه کـــنـــم؟

o

o

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1این ترانه با عنوان «گل من» به آهنگسازی محمدجلیل عندلیبی و با صدای علیرضا افتخاری اجرا شده است.
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پیش عشـــق ای زی با زی با
o

خیلی کوچی که دن یا دن یا
o

با یاد توام هر جا هر جا
o

تــــرکــــت نــــکــــنــــم
o

سلطان قلبم تو هستی تو هستی

دروازههــای د لم را شــــکســــ تی

o

o

پیمـان یـاری بـه قلبم تو بســـتی

بــــا مــــن پــــیــــوســــــتــــی

o

o

اکنون اگر از تو دورم بــه هر جــا

بــر یــار دیــگــر نــبــنــدم دلــم را
o

o

سرشارم از آرزو و تمنا

ای یار زیب ا

o

1

o

افشین مقدم
متولد تهران ( .)۱۹۷۶-۱۹۴۵خواننده و شاعر .ترانههای متعددی از
وی خوانده شده است .در جوانی در اثر تصادف در جاده درگذشت.

الکی
من فقط عاشـــق اینم حرف قلبتو بدونم
الکی بگم جدا شـــیم تو بگی که نمیتونم
من فقط عــاشـــق اینم بگی از همــه بیزاری
دو سه روز پیدام نشه تا ببینم چه حالی داری
عاشــق اون لحظهام که پشــت پنجره بشــینم
حواســـت به من نباشـــه دزدکی تو رو ببینم
ببینم که وقتی هســـتم مهربونی یا همیشـــه
ببینم کدوم ترا نهم رو ل بات زمز مه میشـــه
من فقط عاشـــق اینم روزایی که با تو تن هام
کــار و بــار زنــدگــیــمــو بــذارم بــرای فــردام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1این ترانه با عنوان «سلطان قلبها» به آهنگسازی انوشیروان روحانی و با صدای عارف عارفکیا اجرا شده است.
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من فقط عاشق اینم وقتی از همه کالفهم
بشـــینم یه گوشـــۀ دنج مو های تو رو ب بافم
من فقط عـاشـــق اینم عمری از خـدا بگیرم
ان قــدر زنــده بمونم تــا بــه جــای تو بمیرم

1

ایرج جنتیعطایی
متولد مشهد ( . )۱۹۴۶آهنگساز ،کارگردان تهاتر ،نمایشنامهنویس،
ترانهسرا و شاعر .فارغالتحصیل رشتۀ تهاتر و هنرهای دراماتیک از
دانشگاه تهران و جامعهشناسی از چلسی .شهرت وی در آهنگسازی
است .چندین کتاب تحقیق دربارۀ ترانهسرایی دارد.

ما به هم محتاجیم
ما به هم محتاجیم

مثل دیوونه به خواب

o

o

مثل گندم به زمین

مثل شـــورهزار به آب
o

o

ما به هم محتاجیم

مــثــل مــا بــه آدمــا

o

o

م ثل ماه یا به آب

مــثــل آدم بــه هــوا
o

o

دســـتــامون از هم اگــه دور بمونــه
o

شــب شــیشــهای دیگه نمیشــکنه
o

خورشـــیــد م قوا یی ســـر میزنــه

از تو این شـــیشــــهای همیشـــگی
o

o

بــه عــزای دوری دســـــتــای مــا

کوچهها ،ساکت و بی صدا می شن
o

o

بوی رخوت همــه جــا رو می گیره
o

همـۀ درهـا ،بـه غربـت وا میشـــن
o

جادههامون که به خورشید میرسن
o

مثــل تــار یکی بیانتهــا میشـــن
o

ما به هم محتاجیم

2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1این ترانه ،با عنوان «الکی» با آهنگسازی و خوانندگی سیاوش قمیشی اجرا شده است.
 .2این ترانه با عنوان «شب شیشهای» به آهنگسازی واروژان و با صدای فائقه آتشین (گوگوش) اجرا شده است.
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تورج شعبانخانی
متولد تهران ( .)۲۰۱۹-۱۹۵۰آهنگساز ،خواننده ،موسیقیدان ،شاعر
ترانهسرا .ترانههای وی را خوانندگان سرشناسی خواندهاند و در اذهان
مردم باقی مانده است.

بهار
بهــار بهــار صــــدا همون صــــدا بود

صــــدای شــــاخــههــا و ریشــــههــا بود

o

o

بــهــار بــهــار چــه اســــم آشــــنــایــی

صــــدات م ـیــاد امــا خــودت کــجــایــی

o

o

وا بــکــنــیــم پــنــجــرههــا رو یــا نــه

تــازه کــنــیــم خــاطــرههــا رو یــا نــه

o

o

بــهــار اومــد لــبــاس نــو تــنــم کــرد

تــازهتــر از فصــــل شــــکــفــتــنــم کــرد

o

o

بــهــار اومــد بــا یــه بــغــل جــوونــه

ع ـیــد رو اورد از تــو کــوچــه تــو خــونــه

o

o

ح یاط ما یه غرب یل باغچۀ ما یه گلدون

خون ـۀ مــا همیشــــه منتظر یــه مهمون

o

o

بــهــار اومــد لــبــاس نــو تــنــم کــرد

تــازهتــر از فصــــل شــــکــفــتــنــم کــرد

o

o

بــهــار بــهــار یــه مــهــمــون قــدیــمــی

یــه آشــــنــای ســــاده و صــــم ـیــمــی

o

o

یــه آشــــنــا کــه مــثــل قصــــههــا بــود

خــواب و خ ـیــال هــمــه بــچــههــا بــود

o

o

آخ کــه چــه زود قــلــک ع ـیــدیــامــون

وقتی شک ست باهاش شک ست دالمون
o

o

بهــار اومــد برفــا رو ن قطــه چ ین کرد

خــنــده بــه دلــمــردگــی زمــیــن کــرد

o

o

چقد دلم فصـــل بهارو دوســـت داشـــت

واشـــدن پنجره ها رو دوســـت داشـــت

o

o

بــهــار اومــد پــنــجــرههــا رو وا کــرد

مــنــو بــا حســــی دیــگــه آشــــنــا کــرد

o

o

یه حرف یه حرف حرفای من کتاب شد

حیف که همش ســـ ال بیجواب شـــد

o

o

دروغ نــگــم هــنــوز دلــم جــوون بــود

که صـــبح تا شـــب دنبال آب و نون بود

o

o

1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1این ترانه با عنوان «بهار بهار » با آهنگسازی و صدای تورج شعبان خانی اجرا شد و بعدها ناصر عبداللهی آن را
بازخوانی کرد.
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اردالن سرافراز
متولد داراب فارس ( .)۱۹۵۰ترانهسرا و شاعر .دورۀ بعد از جوانی را در
کشورهای اروپایی گذرانده است .ترانههای بسیاری از او را خوانندگان
مشهور ایران در خارج از کشور خواندهاند.
سوغاتی
وقــت ـی م ـی ـای صــــدای پــات

از هــمــه جــادههــا مــیــاد

o

o

انــگــار نــه از ی ـه شــــهــر دور

کــه از هــمــه دنــیــا مــیــاد

o

o

تــا وقــت ـی کــه در وا م ـیشــــه

لــحــظــۀ دیــدن مــیرســــه

o

هر چی کــه جــادهس رو زمین

o

بــه ســــ ین ـۀ من میرســــه

o

o

ای کــه تــویــی هــمــهکســـــم

ب ـیتــو م ـیگ ـی ـره نــفســــم

o

o

اگــه تــو رو داشــــتــه بــاشــــم

به هر چی میخوام میرســم

o

o

وقـتـی تـو نـیســــتـی قـلـبـمـو

واســــه کـی تـکـرار بـکـنـم؟

o

o

گـــلهـــای خـــوابآلـــوده رو

واســــه کـی بـی ـدار بکـنـم؟

o

o

واســـــه کــبــوتــرای عشـــــق

دســــت کی دو نه ب پاشــــه؟

o

o

مـــگـــه تـــن مـــن مـــیتـــونـــه

بــدون تــو زنــده بــاشـــــه؟

o

o

ای کــه تــویــی هــمــهکســـــم

ب ـیتــو م ـیگ ـی ـره نــفســــم

o

o

اگــه تــو رو داشــــتــه بــاشــــم

به هر چی میخوام میرســم

o

o

عــزیــزتــریــن ســـــوغــاتــیــه

غـــبـــار پـــیـــراهـــن تـــو

o

o

عــــمــــر دوبــــارۀ مــــنــــه

دیـــدن و بـــویـــیـــدن تـــو

o

o

نــه مــن تــو رو واســــه خــودم

نــه از ســــر هوس می خوام

o

عــــمــــر دوبــــارۀ مــــنــــی

o

تو رو واســــه نفس میخوام

o

o

ای کــه تــویــی هــمــهکســـــم

ب ـیتــو م ـیگ ـی ـره نــفســــم

o

o

اگــه تــو رو داشــــتــه بــاشــــم

به هر چی میخوام میرسم

o

o

1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1این ترانه با عنوان «سوغاتی» به آهنگسازی محمد حیدری و با صدای معصومه ددهباال (هایده) اجرا شده است.
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زویا زاکاریان
متولد تهران ( .) ۱۹۵۰نمایشنامه نویس ،نویسنده ،شاعر ترانه سرا
و تحصیل کرد ۀ هنرهای دراماتیک .تعداد زیادی از ترانه های وی را
خوانندگان سرشناس ایرانی خوانده اند .

هوای عشق
گــریــه کــنــم یــا نــکــنــم ،حــرف بــزنــم یــا نــزنــم
مــن از هــوای عشــــق تــو دل بــکــنــم یــا نــکــنــم
بــا ا ین ســــ ال بی جواب پنــاه بــه آ ینــه می برم
خیره بــه تصـــویر خودم میپرســـم از کی بگــذرم
یه ســـوی این قصـــه تویی یه ســـوی این قصـــه منم
بســـته به هم وجود ما تو بشـــکنی من میشـــکنم
نه از تو میشـــه دل برید نه با تو میشـــه دل ســـپرد
o
نه عا شق تو می شه موند نه فارغ از تو می شه موند
هجوم بنبســـت رو ببین هم پشـــت ســـر ،هم oروبهرو
o
راه ســـفر با تو کجاســـت من از تو میپرســـم بگو
بنبست این عشق رو ببین هم پشت سر ،هم روبهرو
1
o
راه ســـفر با تو کجاســـت من از تو میپرســـم بگو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1این ترانه با عنوان «گریه کنم یا نکنم» به آهنگسازی بابک امینی و با صدای فائقه آتشین (گوگوش) اجرا شده است.
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عبدالجبار کاکایی
متولد ایالم ( .)۱۹۶۶روزنامهنگار ،مستندساز و شاعر و ترانهسرا.
تحصیالتش در ادبیات فارسی است .تعدادی از سرودههای وی را
خوانندگان سرشناسی خواندهاند.

جهنمی ز دود
باز میرســـم به شـــهر در جهنمی ز دود

ــافران خواب با قطار صـــبح زود
با مسـ
ِ

o

o

خواب های نات مام ،حرف های بین راه

بیتبســـم و نگـاه ،بیترانـه و ســـرود

o

o

خاطرات بیصـــدا ،عقده های یادبود

پشــت صــندلی پر از نامهای ناشــناس
o

o

جادهها به شــهرها کاشــکی نمیرســید

خواب های بین راه کاش واقعی نبود

o

o

روسـتای من کجاسـت شـهرزاد قصـهها

گم شده بهشت من در جهنمی ز دود

o

o

سنگ بیدلیل
بــا تو حرف میزنم آیو ســـنــگ روبــهروو

تــیــغــۀ هــزارال ،صـــــخــرۀ هــزارتــو

o

o

گوش کن صــدای من جویبار نازکیســت

میتراود از درون ،می خروشــــد از گلو

o

o

ایســـتادهای درســـت روبهروی ســـی نهام

کــورهراه انــتــخــاب ،ســــنــگــالخ آرزو

o

o

قد نمیکشی ز خاک ،جز به سمت پنجره

وا نمیکنی دهان ،جز به ق صد هایوهو

o

o

نه هوای بخشـــشـــی کز تو بگذرد نســـیم

نه امید جوشــشــی کز تو پر شــود ســبو

o

o

آیو ســـنگ بیدلیلو ای غرور دیرســـالو

ســـنگیزه میشـــوی در کف هزار جو

o

o
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یغما گلرویی
متولد ارومیه ( .)۱۹۷۵بازیگر ،داستاننویس ،محقق ،مترجم،
نویسنده ،خواننده ،شاعر و ترانهسرا .اشعار متعددی از او به تصنیف
خوانده شده است.
رؤیا
مـــن رؤیـــایـــی دارم رؤیـــای آزادی
مــن رؤیــایــی دارم از جــنــس بـیــداری
درد جهانی که از عشـــق تهی میشـــه
درد یــه کــودک کــه تــو چــرخ ـۀ کــاره
تــعــبــیــر ایــن رؤیــا درمــون دردامــه
رؤیــای مــن ایــنــه :دنـیــای بـیکــیــنــه
مــن رؤیــایــی دارم ،رؤیــای رنــگــارنــگ
من رؤ یایی دارم که غیرممکن نیســـت
دن یایی که بمب و موشـــک نمیســـازه
د نیــا یی کــه تو اون زنــدونــا ت ع ط ی لن
تــعــبــیــر ایــن رؤیــا درمــون دردامــه
رؤیــای مــن ایــنــه :دنـیــای بـیکــیــنــه
مــن رؤیــایــی دارم ،رؤیــای آرامــش
من رؤیــایی دارم ،رؤیــای خوشـــبختی
بیترس ســـرنیزه ،بیوحشــــت باطوم
دنیایی که توش پول ارباب مردم نیسـت
تــعــبــیــر ایــن رؤیــا درمــون دردامــه
رؤیــای مــن ایــنــه :دنـیــای بـیکــیــنــه

رؤ یای یک رقص بیوق فه از شــــادی
رؤیــای تســــ ک ین ا ین درد ت کرار ی
درد درختی که میخشـــکه از ریشـــه
یــا درد اون زن کــه مــحــکــوم آزاره
درمــون ایــن دردا تــعــب ـیــر رؤیــامــه
د نیــای بی ک ینــه ،رؤیــای من ا ینــه
رؤ یای دن یایی ســـبز و بدون ج نگ
دن یایی که پاکه از تابلوهای ایســـت
موشــک روی خواب کودک نمیندازه
آدمهــا بــه جرم پرســـش نمی میرن
درمــون ایــن دردا تــعــب ـیــر رؤیــامــه
د نیــای بی ک ینــه ،رؤیــای من ا ینــه
رؤیــای دن ـیــای ب ـیمــرز و ب ـیارتــش
رؤیــای دنیــایی بی نفرت و ســـختی
هر آدمی شــــاد و هر ظالمی محکوم
قحطی لبخند و ایمان و گندم نیســت
درمــون ایــن دردا تــعــب ـیــر رؤیــامــه
1
دنیــای بی کینــه ،رؤیــای من ا ینــه

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1این ترانه با عنوان «رؤیای ما» با آهنگسازی شادمهر عقیلی به قطعهای موسیقی درآمده است و ابراهیم حامدی (ابی) و
شادمهر عقیلی ،آن را خواندهاند.
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مریم حیدرزاده
متولد تهران ( .)۱۹۷۷نقاش ،نویسنده و شاعر و ترانهسرا.
دانشآموختۀ حقوق .وی بیناییاش را در جوانی از دست داد .اشعار او
مورد استقبال مردم و آهنگسازان قرار گرفته است.

وقتی میبینی عاشقی
صــحبت عاشــقی بشــه ســتاره رو خواب میکنی
دریــا رو آتـیـش مـیزنـی ،ابـرا رو بـیتــاب مـیکـنـی
o
ــو نه میکنی
وقتی فقط اونو میخوای ماهو نشـ o
میری تو قلــب آســـمون صـــبرو دیوونــه می کنی
o
ریزی به پاش
وقتی میبینی عاشـــقی دنیا رو می o
طال رو ق یمــت میذاری بــا برق نــاز خنــدههــاش
o
وقتی میفهمی عــاشـــقی میری سoـــراغ پنجره
قلبتو میســـپــاری دس قصــــه و عشـــق و خــاطره
o
رؤیاها میشـــی
وقتی میفهمی عاشـــقی ســـوار o
میری تا جاده های دور ،اون باال ها خدا میشـــی
o
خوای شکار کنی
وقتی میبینی عاشقی ماهو می o
میخوای که خورشــیدخانومو یه شــب بری بیدار کنی
o
وقتی میفهمی عا شقی سنگو با شیoشه میبینی
گمشــــدتو مــال خودت واســــه همیشــــه میبینی
o
وقتی میبینی عاشـــقی با آینه خونه oمیســـازی
رنــگــیــنکــمــونــو مــیــاری تــو گــردن مــاه مــینــدازی
o
همه خبر بشــن
وقتی میبینی عاشــقی میخوای o
گــال بــه خــاطــر شـــــمــا تــازه و تــازهتــر بشـــــن
o
پادشــا شــدی
وقتی میفهمی عاشــقی میبینی o
از هـمــۀ مـردم شــــهـر یــه آســــمـون جــدا شــــدی
o
مونی و خودش
وقتی میبینی عا شقی خودت می o
جــونــتــو حــاضـــــری بــدی بــه خــاطــر تــولــدش
o
o
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امیر ارجینی
متولد رباطکریم تهران ( .)۱۹۸۱ترانهسرا و شاعر .چند دفتر شعر از او
نشر یافته است.

بارون پاییزی
داره بارون میاد کوچه بازم لبریز احســـاســـه
هنوزم نمنم بارون صـــدای ما رو میشـــناســـه
همین دیروز بود انگار تو با من تو همین کوچه
میگفتی زندگی وقتی تو با من نیســـتی پوچه
آ های بارون پاییزی کی گف ته تو غمانگیزی
تو داری خاطراتم رو تو ذهن کو چه میریزی
داره بارون میاد کوچه بازم لبریز احســـاســـه
هنوزم نمنم بارون صـــدای ما رو میشـــناســـه
توی تقویم ما دو تا بهار از غصـــه میســـوزه
واســــه مــا اول پــایـیـز هـنـوزم عـیــد نـوروزه
آ های بارون پاییزی کی گف ته تو غمانگیزی
تو داری خاطراتم رو تو ذهن کوچه میریزی

1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1این ترانه با عنوان «بارون پاییزی» به آهنگسازی سیروان خسروی و شهاب رمضان و با صدای سیروان خسروی اجرا شده است.

فصل پنجم
شاعران شعر کودک و نوجوان

حبیب یغمایی
متولد خوی ( .)۱۹۸۴-۱۹۰۱روزنامهنگار ،پژوهشگر و شاعر کودک و
بزرگسال .فارغالتحصیل دانشسرای عالی در رشتۀ ادبی و دکترای
افتخاری از دانشگاه تهران .وی چندین اثر ادب کهن را تصحیح و چاپ
کرده است .مجلۀ مهم و ماندگار یغما را بنیانگذاری کرد .شعر «زاغ و روباه»
او در کتابهای درسی مدارس برای چندین نسل خوانده شده است.
زاغ و روباه
زاغــک ـی قــالــب پــن ـی ـری دی ـد
o

بــه دهــان برگرفــت و زود پری ـد
o

بر درختی نشـــســــت در راهی

کــه از آن میگــذشــــت روبــاهی

o

o

روبــه پــرفــری ـب و ح ـی ـلــتســــاز

رفــت پــای درخــت و کــرد آواز

o

o
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گفــت :بــهبــهو چقــدر ز یبــا ییو

چه سری ،چه دمی ،عجب پاییو

o

o

پر و بالت ســـ یاهرنگ و قشـــنگ

نیســـت باالتر از ســـ یاهی ،رنگ

o

o

گر خوش آواز بودی و خوشخوان

ن ـب ـدی بــهــتــر از تــو در مــرغــان

o

o

زاغ می خواســــت قــارقــار کنــد

تــا کــه آوازش آشـــــکــار کــنــد

o

o

طعمه افتاد چون دهان بگشـــود

روبهک جســـت و طعمه را بربود

o

o

گلچین گیالنی (سیدمجدالدین میرفخرایی)
متولد رشت ( .)۱۹۷۲-۱۹۰۹ابتدا در فلسفه و علوم تربیتی تحصیل
نمود و سپس راهی انگلستان شد و دکترای پزشکی گرفت .در همین
دوران ،به شعر کودک و نوجوان عالقهمند شد و سه دفتر شعر برای
نوجوانان سرود .شعر «باران» او همیشه در کتابهای درسی مدارس
درج شده است.
باز باران
باز باران با ترانه
با گوهرهای فراوان
میخورد بر بام خانه
یادم آرد روز باران
گردش یک روز دیرین
خوب و شیرین
توی جنگلهای گیالن
کودکی دهساله بودم
شاد و خرم
نرم و نازک
چست و چابک
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با دو پای کودکانه
میدویدم همچو آهو
میپریدم از لب جو
دور میگشتم ز خانه
میشنیدم از پرنده
از لب باد وزنده
داستانهای نهانی
رازهای زندگانی
برق چون شمشیر بران
پاره میکرد ابرها را
تندر دیوان غران
مشت میزد ابرها را
جنگل از باد گریزان
چرخها میزد چو دریا
دانههای گرد باران
پهن میگشتند هرجا
سبزه در زیر درختان
رفتهرفته گشت دریا
توی این دریای جوشان
جنگل وارونه پیدا
بس گوارا بود باران
وه چه زیبا بود باران
میشنیدم اندر این گوهرفشانی
رازهای جاودانی
پندهای آسمانی
بشنو از من
کودک من
پیش چشم مرد فردا
زندگانی خواه تیره ،خواه روشن ،هست زیبا ،هست زیبا ،هست زیبا
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عباس یمینیشریف
متولد تهران ( . )۱۹۸۹-۱۹۱۹آموزگار ،نویسنده و شاعر شعر کودک.
دوره های تخصصی در آموزش کودکان را در دانشگاه کلمبیای آمریکا
گذراند .مجلۀ محبوب و ماندگار کیهان بچهها را راهاندازی کرد .اشعار و
داستانهای بسیاری از او باقی مانده است.

یار مهربان
مــن ی ـار مــهــربــانــم

دا نا و خوشز بانم

o

o

گویم ســـخن فراوان

بــا آنکــه بیزبــانم
o

o

من ی ـار پنــددانم

پنــدت د هم فراوان
o

o

من دو ستی هنرمند

با ســـود و بیزیانم

o

o

از من م باش غا فل
o

من ی ـار مهربــانم
o

چشمک بزن ستاره
شـــــد ابـــر پـــارهپـــاره

چشــمک بزن ســتاره

o

o

تابان شـــدی دوباره

کــردی دل مــرا شـــــاد
o

o

دیدی که دارمت دوســت

کردی به من اشـــاره

o

o

چشـــمــک بزن ســـتــاره

شــــد ابــر پــارهپــاره

o

o

در روز نــــاپــــدیــــدی

شب روشن و سپیدی
o

o

در ابـــرهـــای تـــیـــره
o

o

پ نهــان ا گر شــــوی بــاز
o

چون نقط ـۀ امی ـدی
دی ـدی مرا ،نــدی ـدی
o
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پروین دولـتآبادی
متولد اصفهان ( . )۲۰۰۸-۱۹۲۴هنرمند و شاعر و بنیانگذار شورای
کتاب کودک .در رشتۀ نقاشی و مجسمهسازی تحصیل کرد .چند بار
برندۀ جایزۀ کتاب کودک شد .برای کودکان و نوجوانان شعرهای
بسیاری سرود و بازتاب اشعارش در کتابهای درسی مدارس کودکان
ایران موجب شهرتش شد.

رقص باد ،خندۀ گل

ســـبزهزاران ،رف تهرف ته زرد گشــــت

بــاد ســـرد آرام بر صـــحرا گــذشــــت
o

o

تــکدرخــت نــارون شــــد رنــگرنــگ

زرد شــد آن چتر شــاداب و قشــنگ
o

o

رشـــتههای بیدبن از هم گســـیخت

برگ برگ گــل بــه رقص بــاد ر یخــت
o

o

چ شمه کمکم خ شک شد بیآب شد

باغ و بســتان ناگهان در خواب شــد

o

o

کرد کوتــه شــــاخ ـۀ پ یچــان تــاک

کرد د هقــان دانــههــا در ز یر خــاک
o

o

فصــــل پــا ی یز و زمســــتــان میرود

بــار د ی گر چون بهــاران میشـــود

o

o

از زم ـیــن خشــــک م ـیرویــد گ ـیــاه

چشــمه جوشــد ،آب میافتد به راه

o

o

بـــرگ نـــو آرد درخـــت نـــارون

ســـبز گردد شــــاخســــاران کهن
o

o

پر کنــد بوی خوش گــل ،بــاغ را

گــل بـخـنــدد بـر ســــر گـلـبـوتــههــا
o

o

بــاز مـیآیــد پــرســــتــو نــغــمــهخــوان

بــاز میســــازد در اینجــا آشـــیــان

o

o

درخت کوچۀ ما
درخــت نــارون در کــوچــۀ مــا

دو باره چتر ســـبز خویش وا کرد

o

o

بلنـد و ســـرفراز و ســــایـهگســـتر

ی کا یک خا نه ها را باصـــ فا کرد

o

o

به زیر سایۀ آن مینشینم

به روز گرم تابستان سوزان

o

o

زمســتان ســرپناه کودکان اســت

چو آی ـد بــاد تنــد و ســـرد بــاران

o

o
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آشنای

مهرپیوند

به آبی میهمان خانۀ ماست
o

o

نشاط و شادی این کوچه از اوست

در خت خرم و ی کدا نۀ ماســــت

o

o

به یکیک شاخههایش آشناییم

چو گنجشکی که بر آن النه سازد

o

o

ســرود دوســتی خواند به گوشــم

نســـیم صـــبح چون برگش نوازد

o

o

محمود کیانوش
متولد مشهد ( .)۱۹۳۴روزنامهنگار ،نویسنده ،ناقد ادبی ،محقق و
شاعر .از پیشگامان شعر منثور فارسی است .چند اثر خارجی را ترجمه
کرده است.

دریا
هر کجا چشـم میرود آب اسـت
oآب آیـیـنــهای اســــت پـهـنــاور
oخندۀ گرم و روشـــن خورشـــید
مoــوج از پشــــت مــوج مــیآیــد
oمیکشــــد آب دا م نش را نرم
oمــیبــرد لــذت از نــوازش آب
oدســـت دریا به گردن خورشـــید
oشــــاخــۀ موج بر تن ســــاحــل
oمیشـــوم شـــاد و میزنم غوطه
oآســــمــان د لگشــــا و دریــا رام
o

از افق تا افق ه مه در یاســــت
oصورت آ سمان در آن پیدا ست
oبــر تــن ســــرد آب مــیریــزد
oموج در پیش موج می خیزد
oبر تن پاک ماســــه های کبود
oســــاحـل بیخیـال خوابآلود
oســـینــهریز صــــدف میآویزد
oاز کف خود شـــکوفــه میریزد
مoــثــل مــاهــی مــیــان آب زالل
oزندگی مهربان و من خوشـحال
o
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منوچهر احترامی
متولد تهران ( .)۲۰۰۸-۱۹۴۱نویسندۀ طنزپرداز ،شاعر کودک،
فارغالتحصیل حقوق .با مجالت فکاهی و طنز همکاری کرده است و
در ساخت چند برنامۀ تلویزیونی و رادیویی مشارکت داشته است.
چندین کتاب شعر کودک از وی به چاپ رسیده است.

حسنی نگو ،بال بگو
توی ده شلمرود
حسنی تک و تنها بود
حسنی نگو ،بال بگو
تنبل تنبال بگو
موی بلند ،روی سیاه
ناخن دراز ،واه واه واهو
نه فلفلی ،نه قلقلی
نه مرغ زرد کاکلی
هیچکس باهاش رفیق نبود
تنها روی سهپایه
نشسته بود تو سایه
باباش میگفت:
حسنی میای بریم حموم؟
نه نمیام ،نه نمیام
سرتو میخوای اصالح کنی؟
نه نمیخوام ،نه نمیخوام
کرهاالغ کدخدا
یورتمه میرفت تو کوچهها
اال ِغ چرا یورتمه میری؟
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دارم میرم بار بیارم
دیرم شده ،عجله دارم
االغ خوب نازنین
سر در هوا ،سم بر زمین
یالت بلند و پرمو
دمت مثال جارو
یککمی به من سواری میدی؟
نه که نمیدم
چرا نمیدی؟
واسه اینکه من تمیزم
پیش همه عزیزم
اما تو چی؟
موی بلند ،روی سیاه
ناخن دراز ،واه واه واهو
غاز پرید تو استخر
ِ
تو اردکی یا غازی؟
من غاز خوشزبانم
میای بریم به بازی؟
نه جانم
چرا نمیای؟
واسه اینکه من صبح تا غروب
میون آب ،کنار جو
مشغول کار و شستوشو
اما تو چی؟
موی بلند ،روی سیاه
ناخن دراز ،واه واه واه!
در وا شد و یه جوجه
دوید و اومد تو کوچه
جیکجیکزنان ،گردشکنان
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اومد و اومد پیش حسنی
جوجه کوچولو ،کوچول موچولو
میای با من بازی کنی؟
مادرش اومد قدقدقدا
برو خونهتون ،تو رو به خدا
جوجۀ ریزهمیزه
ببین چقدر تمیزه؟
اما تو چی؟
موی بلند ،روی سیاه
ناخن دراز ،واه واه واه!
حسنی با چشم گریون
پا شد و اومد تو میدون:
آی فلفلی ،آی قلقلی
میاین با من بازی کنین؟
نه که نمیایم ،نه که نمیایم
چرا نمیاین؟
فلفلی گفت:
من و داداشم و بابام و عموم
هفتهای دو بار میریم حموم
اما تو چی؟
قلقلی گفت:
نگاش کنین
موی بلند ،روی سیاه
ناخن دراز ،واه واه واه!
حسنی دوید پیش باباش
حسنی میای بریم حموم؟
میام ،میام
سرتو میخوای اصالح کنی؟
میخوام ،میخوام
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حسنی نگو ،یه دستهگل
تر و تمیز و تپلمپل
االغ و خروس ،جوجه و غاز و ببعی
با فلفلی ،با قلقلی ،با مرغ زرد کاکلی
حلقه زدن دور حسنی
االغ میگفت:
ِ
کاری اگر نداری ،بریم االغسواری
خروس میگفت:
ِ
قوقولیقوقو قوقولیقوقو
هرچی میخوای فوری بگو
مرغ میگفت:
ِ
حسنی برو تو کوچه
بازی بکن با جوجه
غاز میگفت:
ِ
حسنی بیا
با هم دیگه بریم شنا
توی ده شلمرود
حسنی دیگه تنها نبود
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محمدجواد محبت
متولد کرمانشاه ( .)۱۹۴۳معلم ،داستاننویس و شاعر شعر کودک و
نوجوان .نمونۀ اشعارش در کتابهای درسی مدارس درج شده است.

دو کاج
در کنــار خطوط ســـ یم پی ـام
o

خــارج از ده ،دو کــاج رو یی ـدنــد
o

ســـــالــیــان دراز رهــگــذران

آن دو را چون دو دوست میدیدند

o

o

روزی از روزهای پاییزی

زیر

یکی از کــاجهــا بــه خود لرزیـد

خم شــــد و روی د ی گری افتــاد

رگبار

و

o

تازیانۀ

باد

o

o

o

گفت :ای آشنا ببخش مرا

خوب در حال من تأمل کن

o

o

ریشههایم ز خاک بیرون است

چند روزی مرا تحمل کن

o

o

تو

از

بیزارم

کاج همسایه گفت با تندی

مردمآزارو

o

o

دور شـــو دســـت از ســـرم بردار

مــن کــجــا طــاقــت تــو را دارم؟و

o

o

بینوا را سپس تکانی داد

یار بیرحم و بیمحبت او

o

o

س ـیمها پاره گشــت و کاج افتاد

بر زمین نقش بســــت قــامــت او

o

o

ممکن نیست

مرکز ارتباط دید آن روز

انتقال

o

o

پیام

گشــــت عــازم گروه پی جو یی

تا ببی ند که ع یب کار از چیســـت

o

o

سیمبانان پس از مرمت سیم

راه تکرار بر خطر بستند

o

o

یعنی آن کاج ســـ نگدل را نیز

بــا تبر تکــه تکــه بشـــکســـتنــد

o

o
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مصطفی رحماندوست
متولد همدان ( .)۱۹۵۰مترجم ،داستاننویس و شاعر کودک و نوجوان.
تحصیالتش در ادبیات فارسی است و در کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان که از مهمترین و قدیمیترین کانونهای ادبی است ،فعالیت
میکند .چند شعرش در کتابهای درسی کودکان درج شده است.

انار
صــــد دا نه یاقوت دســـ ته به دســـ ته
o

با نظم و ترتیب یک جا نشـــســـته
o

قلــب ســـفی ـدی در ســـ ین ـۀ آن

هر دانهای ه ست خوشرنگ و رخ شان
o

o

یــاقــوتهــا را پــیــچــیــده بــا هــم

در پــوشـــشــــی نــرم پــروردگــارم
o

o

هم ترش و شـــیرین هم آبدار اســــت
o

سرخ است و زیبا نامش انار است
o

شهر و روستا
خوشــــا به حا لت ای روســـ تاییو

چه شاد و خرم ،چه با صفاییو

o

o

در شـــهر ما نیســـت جز داد و فر یاد

خو شا به حالت که ه ستی آزاد

o

o

در شهر ما نی ست جز دود و ما شین

دلم گرفته از آن و از ایـــن
o

o

ای کــاش مــن هــم پــرنــده بــودم
o

o

میرفتم از شـــ هر بــه روســـتــا یی
o

با شــــاد مانی پر میگشـــودم
آنــجــا کــه دارد آب و هــوایــی
o
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جعفر ابراهیمی
متولد نمین ( .)۱۹۵۱شاعر و نویسندۀ برنامههای رادیویی و سردبیر
مجلۀ ادبی .با تعدادی از نشریات و انتشارات مهم همکاری کرده است.

سبز
گــاهی لبــاســـم بر بنــد رختم

من رنــگ ســـبزم ،برگ درختم
o

o

من ســـبز هســـتم رنـگ بهـارم

هم پیش گل ها هم پیش خارم
o

o

من رنــگ برگم ،رنــگ بهــارم

من رنــگ گوجــه ،رنــگ خیـارم
o

o

شکوه قاسمنیا
متولد تهران ( . )۱۹۵۵نویسنده و شاعر .آثار نوشتاری و شعری او بسیار
زیاد است .تعدادی از آثارش برندۀ جایزه شده است .در ادبیات کودک
و نوجوان از نامهای آشناست.

خبر داغ
گفــت در گوش درخــت

خ بری داشــــت کالغ
o

o

برگها تکتک ریخت

از سر و دوش درخت

o

o

ســــار از شــــا خه پر ید

ــه بـــاغ
بـــال زد تـــا تـ ِ
هرچه را گفت کالغ

o

o

o

o

گفت با سبزه و گل
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دل هر غنـچــه تپـی ـد

رنــگ گــلــبــرگ پــریــد

o

o

برگ بیحوصله شد

سبزه خمیازه کشی د

o

o

شــــا پرک خواب ن بود

پــر زد از بــاغ گــذشــــت

o

o

هرچه را دید و شنید

برد با خود تا دشت

o

o

بــاد هــوهــو مــیکــرد

ابــر ِهــی مــینــالــیــد
ده بــه ده م ـیپ ـی ـچ ـی ـد

o

o

o

o

خــــبــــر داغ کــــالغ

اسدالله شعبانی
متولد همدان ( . )۱۹۵۸نویسنده و شاعر کودک و نوجوان ،فعال در
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان .نوشتهها و شعرهایش در
نشریهها و کتابهای درسی منتشر شده است.

همبازی
کــودکــی بــا کــاغــذ
قoــایــقــش را لــب رود
oرود آن قـــایـــق را
کoــودکــی نــیــز آنــجــا
oنــاگــهــان قــایــق را
نـoـاگــهــان بــر لــب او
لـoـحــظــهای قــایــق را
گ oفت پس با من هم
o

قایقی کوچک ســـاخت
oبرد و در آب انــداخــت
oبــرد تــا جــایــی دور
oداشــــت می کرد عبور
oبر لــب ســــاحــل دیــد
oگــل شــــادی رویــیــد
بـoـا تعجــب نگریســــت
oیک نفر همبازیســـت
o

فصل پنجم :شاعران شعر کودک و نوجوان

253

قیصر امینپور
متولد خوزستان ( .)۲۰۰۴-۱۹۵۹از محبوبترین شاعران معاصر فارسی.
ابتدا در رشتۀ دامپزشکی درس خواند و سپس به علوم اجتماعی روی آورد و
در نهایت به ادبیات فارسی تغییر رشته داد و به اخذ دکترای زبان و ادبیات
فارسی از دانشگاه تهران نایل شد .رسالۀ دکتری وی « ّ
سنت و مدرنیته» بود
که با درجۀ عالی دفاع شد و اکنون از منابع تحقیقی محسوب میشود .دفتر
شعر دستور زبان عشق وی مشهور است.
لکلک شاد
لکلک شــاد و ســفید
o

میگــذرد بــا شـــتــاب
o

لحظهای

مینگرد

عکس خودش را در آب
o

o

جنگلی از روی خاک

ســــر زده تــا آفــتــاب

o

o

جنگل وارونه نیز

سبز شده زیر آب

o

o

در دل کــوه و کــمــر

پــیــچ و خــم درههــا

o

o

طعم علفهای سبز

در دهـــن بـــرههـــا
o

o

سر زده از سنگ سرد

آتـــــش آاللـــــههـــــا

o

o

بر سر هر صخرهای

بازی

o

بزغالهها
o

خســـته نفس میزند
o

اســــب ن جی ـب ک هر
o

یال

پریشان

او

دست نسیم سحر
o

o

میوزد از پشــــت بــام

بوی خوش کــاهگــل
o

o

کوچه پر از عابر است

بر لب آنها سالم

o

o

ادبیات معاصر ایران (شعر)
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مـــنـــظـــرۀ روبـــهرو
o

منظرهای آشـــناســـت
o

دهکده

منظرۀ

دهکدۀ خوب ماست

o

دهــکــدۀ مــا ولــی

o

در دل ی ـک قــاب بــود

o

o

بــاز بــه خــود آمــدم

این همه در خواب بود

o

o

افسانه شعباننژاد
متولد کرمان ( .)۱۹۶۳روزنامهنگار و سردبیر مجلۀ رشد کودک و رشد
نوجوان .دکترای هنر و دارای نشان درجۀ یک در ادبیات داستانی و شعر
است .کاندیدای دریافت معتبرترین جایزۀ ادبی جهان در بخش کودک
و نوجوان یعنی جایزۀ «آسترید لیندگرن» شد.

درد دندان
شـــبی آمــد ســـراغم
oنخوابیـدیم تـا صـــبح

چــه دردیو درد دنــدان
مoــن و بــیــچــاره مــامــان

o
نگــا هم اول صــــ بح
oلپ ســـ مت چپم بود

o
بــه یــک آیــیــنــه افــتــاد
oشـــــبــیــه تــوپ پــربــاد

پدرجانم به من گفت
oم گر بــا ن یش زن بور

چــرا پــف کــردهای تــو؟
oتصــــادف کــردهای تــو؟

o

o

فصل پنجم :شاعران شعر کودک و نوجوان
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عرفان نظرآهاری
متولد تهران (  .)۱۹۷۴داستان نویس و شاعر کودک و نوجوان.
دکترای زبان و ادبیات فارسی .تعدادی از آثارش به زبان های
مختلف ترجمه شده است .چندین بار جایزۀ ادبی در ایران نصیب
او شده است .در ادبیات کودک و نوجوان ،شاعری نام آشناست.

کولهپشتیات کجاست؟
کولهپ شتیات کجا ست؟
o

کفش کوه و کیســهخواب
o

بادگیر

و

قمقمه

یککمی غذا و آب
o

o

راه ،خــاک ،خســــتـگـی
o

دره ،تنگه ،چشـــمه ،رود
o

قله،

آرزو،

امی د

سنگ و صخره و صعود
o

o

بچــههــاو در ا ین ســــ فر
o

توشۀ

کولــه را ســـبــک ک نی ـد
o

مهم

ماست

مهربانی

o

و
o

بــچــههــاو خــدا خــودش
o

میرویم

امید

ســـــرگــروه مــا شـــــده
o

و

راهمان

از زمین جدا شده
o

o

آخـــریـــن پـــنـــاهـــگـــاه
o

روی قــلــۀ خــداســـــت
o

فرشتههاو

راستی

قلۀ

خدا

o

خــیــمــه مــیزنــیــم مــا

o

رو بــه قــلــههــای نــور

o

o

از زمین ولی چقدر

دور

o

مــانــده روی کهکشــــان

کجاست؟

دور

دور

دور

o

رد پــــای بــــچــــههــــا

o

o

رفــتــهرفــتــه ،رفــتــهانــد

تــا ســــپ ـی ـده ،تــا خــدا

o

o
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