
DESIGN &  COPYRIGHT BY: PEZHVAK CORP.   (408) 255-7363   (September, 2002) WWW.PEZHVAK.COM®-135   38

tM�d�œ oA	

                                             حميد مصدق
بودنت را جز به مرگى ناگوار و تلخ

برمنى تابند
بدگمانى تا فراسوهاى ذهنى ديرباور

خانه اى برساخته
از آهن و ساروج

در لفاف لفظ
نيت خود را نهان دارند
تير تهمت را به نامردى

بر تو مى بارند
بر لبانشان مهر خاموشى ست

خود ز حرفى همچو بيدى از هجوم باد
مى لرزند

از تو اما,انتظار آرشى دارند
يا سياووشى

نه سياووشم ,نه آرش,من حميدم
با دلى از شوق چون آتش

با دلى روشنتر از آئينه - بى كينه
بى محابا پرورم اين عشق در سينه

مهر ايران ,عشق ديرينه
آنچه مى گويد دل من

بر زبان جارى ست
آرزوى اين توامن هست و جز اين نيست

                                         مهر ۷۴,ونكوور
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 عبدالعلى همايون                                        
از عشق خويش بهر تو افسانه ساختيم

برمانگر كنون كه چه ديوانه ساختيم
تا شمع عشق خانه منور منوده بود

ما سوختيم و بهر تو پروانه ساختيم
دنيا و رنگ و روى وى ارزانى شما

درويش وار  گوشه ميخا نه ساختيم
هرجا كه يار رفت بدنبال او شديم

در دام يار با طمع دانه ساختيم
چشم از متام لذت دنيا چو بسته ايم

پيمان شكسته ايم و به پيمانه ساختيم
در كوى دوست خير نديديم و عاقبت

از آشنا بريده به بيگانه  ساختيم
تا ننگريم جز رخ معشوق خويش را

از روى يار بهر خود آئينه ساختيم
ما پاكباز بوده و از دور زندگى

مردانه پا كشيده و جانانه ساختيم
ديوانه بوده ايم ولى در گذار عمر

خود را بشكل عاقل و فرزانه ساختيم
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                                              احمد شاملو
ريشه ها در خاك

ريشه ها در آب
ريشه ها در فرياد.

شب از ارواح سكوت سرشار است.
و دست هائى كه ارواح را مى رانند

و دست هائى كه ارواح را به دور, به دوردست,
مى تارانند.

- دو شبح در ظلمات
تا مرزهاى خستگى رقصيده اند.

- ما رقصيده ايم.
ما تا مرزهاى خستگى رقصيده ايم.

- دو شبح در ظلمات
در رقصى جادوئى , خستگى ها را باز منوده اند.

- ما رقصيده ايم
ما خستگى ها را بازمنوده ايم.

شب از ارواح سكوت سرشار است
ريشه ها از فرياد

و
رقص ها از خستگى.

گ پدر در سو
كسى ستون تنم را ز پايه شكست

اندوه مامتى به گرانى كوه
ناگه به سينه نشست.

كسى شكست حباب مرا به تلنگر درد
شيون كنان

غمى به حريم حرمت آرامشم جتاوز كرد.
كسى ز ريشه مرا كند,

با شاخ و برگ و شكوفه بر آتشم افكند.
***

ز خود گسسته شدم من
جدا شدم از بند بند خود -

شكسته شدم من
چنان دريچه ى كورى

به روزگار بسته شدم من
***

- «ساعت مقدر است»,
شماطه خبر داد

- «غروب واقعه, اينك»,
جغدى به ناكجاى دلم مرثيه سر داد.
چنگى به سينه ى تنگم رسوخ كرد,

منقار كركسى دريد دلم را
جگرم را خورد

كسى مرا, - متام مرا -به يغما برد.
كسى تكه تكه كرد مرا

بى كفن به خاك سپرد:
يتيم شدم, آخ , يتيم شدم

امروز من پدرم مرد.
                            جهانگير صداقت فر

     بلودر - ۱۷ جون ۲۰۰۲ - دوشنبه تلخ وداع
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بگير دستم و آن عهد ديرپا مشكن

به پيش چشم عدو قدر آشنا مشكن
 اميد ما گذر داردoزمان ز الشه

دلم هواى تو دارد دل مرا مشكن
هنوز مستم و بيدل ز عطر آغوشت

مران ز خويشم و لطq خيالها مشكن
فريب و شعبده بردت زره بخويشنت آى

شكوه دوستى و عشق با ريا مشكن
قوام دهر بحيلت هميشه قائم نيست

فريب حيله مخور, قيمت صفا مشكن
هواى شهر وفا نكهت دگر دارد

مكش ز قافله دامان و عزم ما مشكن
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چه غم كه در دل اين برج هاى سيمانى
ز باغ و باغچه دورم, در اين اتاق صبور
همين درخت پر از برگ سبز تازه و نغر
كه قاب پنجره ام را متام پوشانده است

به چشم من باغى است.
وگر هزار درخت,

بر آن بيفزايند,
 من منى كند تغيير!oجمال پنجره

كه بسته راز تسالى من به صحبت پير:
- «چو قسمت از لى بى حضور ما كردند

گر اندكى نه به وفق رضاست , خرده مگير.»*
* بيت پايانى از حافظ است

                                            فريدون مشيرى
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بگو مستان زررا كاين فلك تكرار هم دارد.
سعادت را اگر خواهى, گهى ايثار هم دارد
غرض از عاشقى گر سوخنت باشد, كه اى مجنون

شرارى بهر خاكستر شدن را, نار هم دارد
فريب برق هستى را مخور, با عقل سودا كن

كه اين خوش خط و خالى را نكوتر, مار هم دارد
بر يارو, به كq پيمانه و نوشى از آن ساغر

 غم بار هم داردoغنيمت دان, كه در پى, حلظه
هر آنكس سالك راه حقيقت گشته ميداند

كه اين ره, سرزنش از توده هاى خار هم دارد
كالمى بازگو, تا جان صفا بيند از آن معنى

صدائى گر برآيد از دهانى , جار هم دارد
ببردت لذت دنياپرستى ياد مسكينان

ندانستى كه شادى اشكهاى زار هم دارد
درخشان گوهر اشك يتيمان نيست از خردى

چو نيكو بنگرى آنرا, بسى اسرار هم دارد
نباشد معرفت در دوستى ها, كنج تنها به

از اين تنها چو غم خيزد, صبا بسيار هم دارد
                                    ايران نوذرى (صبا)
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براى اسب خوب و دوست خومب, كوه نور
                                       عليرضا شجاع پور

به چشمم اشك مى غلطيد چون موج
مرا آن بادپا چون باد مى برد

بر آن اسب سبك رفتار سركش
غم سنگينم از بنياد مى مرد

رها در بيكران دشت آرام
چه بى پروا چه ناآرام بوديم
چو شاهين خيالى تيز پرواز
به سوى بيكران پر مى گشوديم

به هر سوكان سمند سركش مست
شهاب افروز و رعدآسا گذر داشت

شتابنده غبارى پيچ در پيچ
چو توفان بال در پشت سر داشت

 رعدoغريو شيهه اش چون نعره
سكوت دشت را شالق مى زد
زمين را زخم ها بر پيكر سرد
به سم از آهن براق مى زد

به ميدان نبردش هيچ اسبى
بجز دنبال گرد او منى رفت

دلير تيزپاى تيزهوشى
به ميدان نبرد او منى رفت

چو نامش را به لب مى بردم از شوق
جوامب شيهه مى زد پاى كوبان
نهيبش مى زدم تا, تندرآسا
ز جا مى جست چون رعد خروشان

ولى آن شب در آن سرماى جانسوز
به بانگ من منى آمد جوابش

به چشم خويش مى ديدم كه آن شب
اجل مى كرد پاى اندر ركابش

تنش لرزان و چشم بى فروغش
به چشم اشكبار من نظر داشت
تو پندارى كه مى دانست اين بار
به راه ديگرى پا در سفر داشت

منى ناليد اما در نگاهش
كسى با جان من بدورد مى كرد

تقاليش براى زنده ماندن
كسى را در دلم نابود مى كرد

به چشمم اشك مى غلطيد چون موج
ز پا آن بادپا افتاد چون كوه
ز دستم رفت و يادش ماند جاويد
غبارآلود در انبوه اندوه

                                       تهران, آذر ۱۳۵۶

نغمه دل
بخاموشى شكستم نغمه دل در گلو امشب

باشكى خواستم شويم ز خاطر ياد او امشب
كجائى اى مى روشنگر از اين غم خالصم كن

امان ده در كنار خود مراز ين فتنه جو امشب
شكفت از ياد او در جان مشتاقم غمى سوزان

كه از شمع و مى آخر برد اشكم آبرو امشب
خدا را امشب اى ساقى دو چشم خسته بر هم نه

كه من پيمانه دل مى نهم جاى سبو امشب
بنازم خانه ى دل را كه خود گنج مراد اينجاست

به نقشى تازه آرايد دلم روى نكو امشب
قباى بخت صد چا كم مبين كاين جامه حسرت

بآهى يا نگاهى ميتوان كردن رفو امشب
پرى در شوره زار عمر اشك شوربختى ريز

كه من چون الله ميسازم ز خون دل وضو امشب
                                    «پروين دولت آبادى»

گر رها گشتم ...
من كه از خيزاب امواج بال در التهامب,

از زمستانهاى قطبى در هراس و اضطرامب,
زورقى در قلب اقيانوس بى نامى در عالم

غرق وحشتهاى خودگاه سقوط از كوه آمب,
 اين آبى ملعون برامن,oتا كجاى پهنه

تا مگر پايان بگيرد عمر اندوه و عذامب,
كو عقاب تيز بال دشت هاى آسمانى

تا بخواند بار ديگر بهر صيد آفتامب?
در كجا پر مى زند باد نسيم را دمردى

 فصل شتامب?oتا ببيند دور از دروازه
گر رها گشتم ازين زندان دريايى,پس از اين

باز مى گردم به روياهاى ايام شبامب
 خود مى روم تا قعر دوزخoدر پى گم كرده

يا به آفاق دگر,شايد نشان خود بيامب
ورنه با اين جان خونين شعرى از نومى سرايم

يا كه با خطى ز خون آغشته مى سازم كتامب
             زبيده جهانگيرى «شبنم» بهمن ۱۳۷۶

هياهوى كيميا!
                                      دكتر قدمعلى سرامى

با سرخ در ستيزه شدن, خوى كيمياست,
زرد است هر سرى كه به زانوى كيمياست.

 غروب, طلوع است و زرگداز!oمس واره
اعجاز چشمهاى تو, جادوى كيمياست?

گل كاشتم, نگاه تو, نرگس, درود, مست,
سنجيدن تو كار ترازوى كيمياست.

تغيير گوهر است زبان مرا هنر,
زرينه گوش كن كه هياهوى كيمياست!

هر چند زرد روئيم آورده اى به بار,
من آن مسينه ام كه دعاگوى كيمياست.

خورشيد در سراى من آورد شب به روز,
يا جاى پاى توست كه در كوى كيمياست!?
۶۸-۷-۲۶                                            

غزل هفتاد و چهار
                                             محمد سلمانى

زير پاى هر درخت يك تبر گذاشتيم
هر چه بيشتر شدند بيشتر گذاشتيم

تا نيفتد از قلم هيچ يك در اين ميان
روى ساقه هايشان ضربدر گذاشتيم

از براى احتياط احتياط بيشتر
بين هر چهار سرو يك نفر گذاشتيم

جا به جا گمارديم چشم هاى خبره را
تا تالش سرو را بى ثمر گذاشتيم

كارمان متام شد باغ قتل عام شد
صاحبان باغ را پشت در گذاشتيم

سوختيم و ريختيم عاقبت گريختيم
باغ گر گرفته را شعله ور گذاشتيم

روز اول بهار سفره اى گشوده شد
جاى هفت سين مان هفت سر گذاشتيم

در بيان شاعرى حرف اعتراض بود
هى نگو چرا نگفت ما مگر گذاشتيم?

اين سئوال دختر كوچكم «بنفشه»بود
چندمين بهار را پشت سر گذاشتيم?

سرامب ميتوان گفنت
فروغ بزم يارم,ماهتامب ميتوان گفنت

غروب بام عمرم آفتامب ميتوان گفنت
در آن بزمى كه جام باده ام از پا در افتاده

سرودم,نغمه ام,شورم,ربامب ميتوان گفنت
به پيش موج طوفان ديده ى درياى بى ساحل,

سبك خيز و سبكبالم حبامب ميتوان گفتم
در آن مكتب كه درس عشق آموزند خوبان را

كالمم,نقطه ام,حرفم,كتامب ميتوان گفنت
گريزامن از اين ظلمت گرفته شام بى پايان

شرارم,شعله ام,نورم,شهامب ميتوان گفنت
بكام خويش از دوران تلخ زندگى نيشم

بكام دوستان نوشم,شرامب ميتوان گفنت
 نوشمoبراى تشنه كامان محبت چشمه

فريب وادى خويشم سرامب ميتوان گفنت
                      « محمد كالنترى - پيروز»
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                                      على اشترى (فرهاد)
عمرى ز سوز آتش هجران گريستم

تا يك شبت, نشسته بدامان گريستم
چون شمع آتشين, بسر گور آرزو

يك عمر, با خيال تو خندان گريستم
از چشم دلفريب تو, در هر گذر گهى

پيدا, عتاب ديدم و پنهان گريستم
گه تنگدل چو عنچه نشستم ميان باغ

گاهى چو ابر, بر سر بستان گريستم
تا ننگرد سرشك مرا كس, ميان جمع

همچون بنفشه, سر بگريبان گريستم
دوشم حبيب و باده و گل بود و من ز شوق

پيش رخش , چو شمع شبستان گريستم
لب بر لبش نهادم و اشكم ز ديده ريخت

بر روى گل چو ابر بهاران گريستم
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                                            مهدى سهيلى
ى تو رجنورم و غير از دل بيمار ندارمب

ماه من گر بروى تاب شب نار ندارم
حسرت روشنى ام هست و تو خورشيد غروبى

واى من, وقت شفق فرصت بسيار ندارم
ميروى چون گل پژمرده به همراه نسيمى

بى تو, ديگر هوس ديدن گلزار ندارم
در دم كوچ تو از قافله فرياد برآمد

كه در اين دشت بال, قافله ساالر ندارم
 چشممoخواهمت سير  ببينم ولى از چشمه

اشك ميجوشد و من قدرت ديدار ندارم
به پناه تو خزيدم, وگر از من بگريزى

 ديوار ندارمoبه سرم سايه, بجز سايه
تو كه خورشيد منى در سفر خواب درازى

با غروب تو دگر طالع بيدار ندارم.
                                    ۱۷ تيرماه ۱۳۶۱
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                                   دكتر قدمعلى سرامى
تو نقطه بودى و من نقطه,

هر دو هيچا هيچ.
تو از درون همه تاب و من از برون,

همه پيچ.
تو ايستاده به پاى و من اوفتاده به راه.

چه شد? منى دامن...
- تهى است قصه ى من از گزند الف و گزاف -

كه من به گرد تو ناگاه,
درآمدم به طواف.

به خويشنت كه رسيدم شگفتى ام گل كرد.
من و تو... دايره... بوديم...

محيط دايره من بودم و تو مركز آن !
تو درمنى اما,

متامت تن من, ذره ذره, دور از توست.
نقاط من همه دور از تو, پاى بست تواند.

نخست,
دو دست خويش برآر از دو سو, مرا بنواز!
كه قطر دايره جز دست هاى باز تو نيست!

سپس,
تو از ميانه و من از دو سوى,

به گرد قطر بچرخيم تا نهايت گوى...
كه بى نهايت ما هم در آن,

به زندان است.
ببين! كه حاصل ضرب من و تو جز كره نيست!

من و تو مى دانيم,
جهان ماكروى است.

ببين! چگونه جهان را من و تو مى زاييم?
شعاع ها را انديشه ى نهايت نيست.

مرا نگاه, به دستان بى بدايت توست!
شكايت من, آگنده از حكايت توست.

من از نهايت بيزارم.
به بى نهايت پيوندها نظر دارم.

***
دو نقطه بوديم, اكنون جهان, سراسر ماست...

در اين كرشمه نهان است هر چه ناپيداست!
۶۶-۶-۲۳                                            


