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  ن، استاد شجريانتقديم به آوازِ ايرا  
  

  
 

 

  تماشاي صدا  

  
  را  كنان صداي توما تماشا      آيندروند و ميها ميباغ

  را توام دراي دل داده گوشِ      شدند و هنوز ها فروكاروان
  را  ام خداي توبخدا ديده    »حكايت دوست«در صداي تو، اي 

  1»را توانگ ربناي بشنود ب    كرده كه بازآسمان گوش پهن«

  را  لشكر ريخت مبتالي توُگ     شيرين كار زان لبِ نوش و نايِ
  را  آرايِ تن، قباي تو نازك    داشتآن نازنين عروس كه نازم 

  را آوازِ پارساي توشهد     اين پارسي شنيد و چشيد ارفع
  را دامن از دست، آشناي تو      ُشرطه ببرد كه باد ،كشبادبان

   را توسنِ تند بادپاي تو      كه پي تواند زدزني كو ره

   را  توتياي توداريم  چشم        بنشين و غبارِ غم بنشان
  را ي تو»شفا«ي عاشقان نسخه      خوانند مي عشق» قانونِ«كه به 

        *****  
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 ي تو را»نوا«مطربان پردة       يا باد آنكه ساز نو بستند 

   ابوعطاي تو رالطف سازش       ياد باد آنكه شور مي افزود

   را  سراي تونايِ غزل لبِ      آن نوا بوسيد حافظ از شورِ
 سراي تو راآفتابش طرب      گستردياد باد آنكه سايه مي

 !را  توراز اين است ماجراي       !بلبالنيم وقت گل خاموش
 را توور بريدند مويه هاي     گيسوي چنگ گفت موي به موي

  را كه بها نيست خونبهاي تو      خم شكن اينقدر نمي داند
          *****  

  را؟ توغير آنجا كه جست جاي     »دوش رفتم به كوي باده فروش«
  را نماي تومست جامِ جهان      سرود بر لب بودخسرواني

  را ي تو»ساقيا«شنيدست تا     سوي مستان گشاده ساقي دست

  را ها صالي تودست گلدسته      فشانند، مست و پاكوبان گل
  را ي تو»آتنا«در اَذانند       سماع به» ربنا«مِ پژواك گر

  را آسمان نقلِ مرحبايِ تو      داران ريختبر سر خوانِ روزه
  »را  تودمند نايِ قدسيان مي«      دمِ دمسازِ آدمي اين نيست

  1»را  توتا خدا بشنود نواي       را  تودمند نايِ قدسيان مي«
  را  ي هماي تونر سايهبر ه      داراد  مهرِ آن مهربان نگه

 يارهوايِ «شهربند هوايِ تو را ؟چه كند شهرِ بي      »صحبت 

  چشم آواز، روشناي تو را     تو بمان و بخوان كه تحفه گرفت
  را تا به دوش افكند رِداي تو    پيري نيستتو بمان در ميان، كه 

  را رويِ دل با خدا شفاي تو      تو بمان و بدان كه ايران راست 
  

 ، پاريس1395 ارديبهشتاحمد جاللي،               

  _____________________نويسپي
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