
 COPYRIGHT BY: PEZHVAK CORP.   (408) 255-7363   (November, 2002) WWW.PEZHVAK.COM®-137   38

هى معيرى در بستر بيمارى ر�دهآخرين سرو
كه به گلرخ معيرى ديكته شده است
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ندامن كان مه نامهران, يادم كند يا نه?
فريب انگيز من, با وعده اى شادم كند يا نه?

خرامب آنچنان, كز باده هم تسكين منى يامب
لب گرمى شود پيدا كه آبادم كند يا نه?

صبا از من پيامى ده, بآن صياد سنگين دل:
كه تا گل در چمن باقى است, آزادم كند يا نه?

من از ياد عزيزان, يك نفس غافل نيم اما
منيدامن كه بعد از من, كسى يادم كند يا نه?

رهى, از ناله ام خون ميچكد, اما منيدامن
كه آن بيدادگر, گوشى بفريادم كند يا نه?

                                           آبان ماه ۱۳۴۷
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كو همنفسى كه بوى درد آيد از او
صد پاره دلى كه آه سرد آيد از او
ميسوزم و لب منى گشايم كه مباد

آهى كشم و دلى بدرد آيد از او
***

گل نيست چنين سركش و رعنا كه توئى
مه نيست بدينگونه فريبا كه توئى

غم بر سر غم ريخته آجنا كه منم
دل بر سر دل ريخته آجنا كه توئى
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من :
دست پينه بسته خود را,

بازوى آهنيم را,
با قلبى آرمان گر و جوشان:

اى جان خويش سوخته,
در شعله هاى دانش انسان,

با تو,
با دست و فكر و قلب تو,

همراه مى كنم.
من با تو,
تو با من

راه سترگ هستى را
از شامگاه تيره امروز
تا بامداد روشن فردا

در مى نورديم.
تا از پليدى, از فقر

نقشى بجا مناند.
تا شهروند شهر رهائى
چيزى بنام رجن نداند

گل نغمه هاى عشق بخواند.
 پناهى سمنانى.تهران ارديبهشت ۱۳۵۹         
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چراغ سايه برافروز و آفتاب ببين!
 نقاب ببين!Vجمال دل را با ديده

چو با خيال جهان نيست خوش تو را پندار,
ببند چشم و يكى چشمه اش به خواب ببين!

عالج تشنگى ات آبروى خويش نكرد,
منك شناس, ترك در رخ سراب ببين!

درنگ,راه تو را تا به رنگ خود نفريفت,
دو گام عقربه را راهى شتاب ببين!

بر آسمان, منگر ريسمان دراز مكن!
هالل آينه گون را به روى آب ببين!

خيال راست تر از واقعيت است بدان!
شرنگ گل را در تلخى گالب ببين!

 گلبرگهاى نرم آويز!Vمبين به خنده
به گريه بالى شبنم در آفتاب ببين!

پياده كى شود او تا تو را سوار كنند,
هميشه پاى زمان را تو در ركاب ببين!

چه پرسشى است كه هر گوش شد نشان سوال?
مبال چشم و معماى بى جواب ببين!

لبى به پاسخ گوشى نشد شكفته, دريغ!
دو باره در كc صابون بدم, حباب ببين!

بيا كه بازى طفالنه دلپذيرتر است,
تو را به تاب نشاندم,مرا به قاب ببين!

جهان برآردمان از درشت,نرم ورواست,
چه آسيايى! خود را هم آسياب ببين!

 اكنون برند و عمر بساى!Vبچرخ و دانه
به خوان چرخ كفى نان بى شراب ببين!

 دكتر قدمعلى سرامى - ۷۰-۷-۲۹              

مبناسبت دومين سالگشت خاموشى
فريدون مشيرى
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    فريدون مشيرى                                    
رود, مواج بلورين, زير بال آفتاب

تن رها كرده ميان بسترش,
تا انتهاى دره, سرشار از سبكبارى

روح زن در پيكرش جارى
گيسوان را, گاه, روى سينه

گاهى تا ميان ساق هاى نرم و رقصان و هوسناكش
فرو مى ريخت

بازوان را بر درخت و سبزه مى آويخت
 آئينه وارش را پذيراى هزاران نقش نو ميكردVچهره

رنگ ابر و آسمان و كوه و جنگل را درو مى كرد.
هم ترمن بود, هم فرياد

هم نوازش داشت, هم پرخاش
هم چراغ افروز گلشن بود و هم سيالب بنيان كن
اين همه افسونگرى را, - آه - مى ديدى تو هم,

اى كاش !
گرم پو, جانبخش, زاينده

در مسير دلكش دخلواه
نرم مى سائيد تن, بر پيكر همبستر خود, راه!

راه اما, در كنارش
بار سنگين لگدهاى زمان بر دوش

پاس جان رود را
گردن نهاده, بى زبان, خاموش

بادپاى روزگارانش فرو پاشيده بر اندام گرد
در نگاه بردبارش,بازتاب روح مرد!

با متاشاى جمال او صفا مى كرد!
رود, از هر جا دلش مى خواست,

حتى از ميان سنگ خارا,راه وا مى كرد.
گاه با همراه مى پيوست و,

گاهى راه خود از او جدا مى كرد.
پاسخ اين سركشى را,

راه, پل مى بست بر اندام او
تا در كنارش, آن سوى ديگر

فرود آيد.
و ز همان باال

حلظه هائى روى در رو
ديده بر رخسار آن طناز بگشايد.

خسته را گهگاه ازين پهلو به پهلوى دگر
غلتيدنى بايد!

گرچه اين يك دلربائى را و آن ديگر صبورى را
ز حد برده ست

سرنوشت راه ورود
اينچنين با هم گره خورده ست

آشتى يا قهر,
ناخشنود يا خشنود

اين دو, تا پايان عالم,
در كنار يكديگر خواهند بود!
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  سياوش كسرائى - مهر ماه ۱۳۶۲
گرفتار بندم, مرا يار كيست?
 اين گرفتار كيست?Vرهاننده
من آمن كه تا در ميان بوده ام

ز خدمت دمى برنياسوده ام
به كار و به پيكار ا ز هفت خوان

گذشتم,پليدى شكستم به جان,
وطن را به كوشش رها نيده ام

به شور و جوانى رسانيده ام
چو تنگ آمدى عرصه بر شهر من

عدو را نبد راحت از قهر من
چو بيژن ز بيداد در شد به چاه

برآوردم او را, رساندم به گاه
ز خون سياوش چو افروختم

زمين و زمان را زكين سوختم.
به افسون چو كشتند سهراب را

ببردم ز چشم خسان خواب را.
كنون كز بد بدسگاالن دون

به تنگى در افتاده ام با فسون
سخن با تبار شهيدان بود

و يا آنكه او مرد ميدان بود.
بگوئيد اين قصه با بيژنان

به نو خواسته پور روئين تنان
سياووش ها را دهيد اين پيام

كه اينك رسيده است وقت قيام
به سهراب هايم ندا در دهيد

كه هنگام هنگامه ها در رسيد.
در بسته بر خلق را وا كنيد,

مبادا بدين كار پروا كنيد,
كه با توده بودن يگانه رهست

دل روشن از اين سخن آگهست
از آن زال انديشه رهجو شويد

به شمع خرد همره او شويد
پر جان و تن را به آتش نهيد

نشانى به سيمرغ پنهان دهيد,
كه سيمرغ يارى رسان, مردمند

اگرچه ز چشم شريران گمند.
به پيوند, از بند بازم كنيد

به جمع يالن سرفرازم كنيد.
رهانيد رستم, بگيريد داد

به شهنا مه بخشيد پايان شاد!

—«dJ-

  احمد شاملو                                          
جنگل آينه ها به هم در شكست

و رسوالنى خسته بر اين پهنه ى نوميد فرود آمدند
كه كتاب رسالتشان

 آن نام ها نبودVجز سياهه
كه شهادت را

در سرگذشت خويش
مكرر كرده بودند.

با دستان سوخته, غبار از چهره خـورشـيـد سـتـرده
بودند

تا رخساره جالدان خود را در آينه هاى خاطره باز
شناسند,

تا در يابـنـد كـه جـالدان ايـشـان, هـمـه آن پـاى در
زجنيرانند

 اينانVكه قيام در خون تپيده
چنان چون سروى

هم در چشم انداز آزادى آنان رسته بود,
هم آن پاى در زجنيرانند كه, اينك!

بنگريد تا چه گونه
بى ايمان و بى سرود

زندان خود و اينان را دوستاقبانى مى كنند.
بنگريد!
بنگريد!

جنگل آينه ها به هم در شكست
 تاريك فرود آمدندVو رسوالنى خسته بر اين گستره

كه فرياد درد ايشان - به هنگامى كه شكنجـه بـر
قالبشان پوست مى دريد - چنين بود:

«- كتاب رسالت ما, محبت است و زيبائى است
تا بلبل هاى بوسه

بر شاخ ارغوان بسرايند.
شور بختان را نيكفرجام

بردگان را آزاد و
نوميدان را اميدوار خواسته ايم

تا تبار يزدانى انسان
سلطنت جاويدانش را

بر قلمرو خاك
بازيابد,

كتاب رسالت ما محبت است و زيبائى است
تا زهدان خاك از تخمه كين بار نبندد.»

جنگل آئينه فرو ريخت
و رسوالن خسته به تبار شهيدان پيوستند

و شاعران به تبار شهيدان پيوستند
چونان كبوتران آزاد پروازى كه به دست غالمان

ذبح ميشوند
تا سفره اربابان را رنگين كنند.

و بدين گونه بود كه سرود و زيبائى
زمينى را كه ديگر از آن انسان نيست

بدرود كرد.
گورى ماندو نوحه ئى

و انسان
جاودانه پادربند

به زندان بندگى اندر مباند.
  اسفند چهل و يك                                 

سير زمان ببين و مكان در سلوك شعر
كاين طفل يك شبه ره يكساله مى رود

                                                  حافظ
مبناسبت چهلمين روز درگذشت دكتر حسن هنرمندى
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چون نسيم, آسان گريز از شهر آواهاى دور
دامن افشان مى خزد تا گوشهاى ناشناس

نطفه مى بندد بدشت باير انديشه ها
تا برويد بار ديگر بر لبانى بى هراس

***
گاه همچون مرغكان شاد و ناپيداى باد

مى تپد با بيشه ها در راه پنهان سحر
گاه چون پيغام مهر آهنگ صبح دوستى

ميگشايد در نگاه گرم ياران بال و پر
***

گه نشان شاعرى گمنام ميجويد براه
تا لب خاموش او از نغمه پر غوغا كند

گاه مى غرد چو رعدى در دل كهسار شب
تا شب خاموش دل را هر زمان رسوا كند

***
صبح با لبخند دير آغاز بر خيزد ز خواب

 سنگين شب هاى سياهVسر گران از بوسه
با لب هر غنچه مى خندد بروى رهروان
در دل هر بوسه مى رقصد بآهنگ نگاه

***
تا برافروزد بدلها آتش صد بوسه را
گه نسيم آسا درآويزد بزلc دختران

گه چوبانگى خسته بگريزد ز آغوش زمين
گه سرود آسا فرو ريزد ز چنگ اختران

***
يكزمان از من بهر سو مى رميد و مى گريخت

اينك اما همراه جاويد پيوند من است
نبض پر شور بهار دلكش انديشه ها

 روياى جان آرزومند منستVزاده
           دكتر حسن هنرمندى                    
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عاشقم, عاشق برويت, گر منيدانى , بدان.
سوختم در آرزويت, گر منيدانى, بدان.

با همه زجنير و بند و حيله و مكر رقيب
خواهم آمد من بكويت, گر منيدانى بدان.

مشنو از بدگو سخن, من سست پيمان نسيتم,
هستم اندر جستجويت, گر منيدانى, بدان.

اينكه دل جاى دگر غير از سركويت نرفت,
بسته آنرا تار مويت, گر منيدانى, بدان.

گر رقيب از غم مبيرد, يا حسد كورش كند,
بوسه خواهم زد برويت, گر منيدانى, بدان.

هيچ ميدانى كه اين الهوتى آواره كيست?
 روى نكويت, گر منيدانى, بدان.Vبنده

  ابوالقاسم الهوتى اسالمبول اوت ۱۹۲۰          
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آه, اى رفيق,آه برادر چه مى كنى?
با روزهاى تلخ و مكرر چه مى كنى?

شب ها ميان ميكده خالى ست جاى تو
با درد هوشيارى, آخر چه مى كنى?

دامن هنوز تن به حقارت نداده اى
اما در اين سكوت غم آور چه مى كنى?

اينك در اين زمانه كه نامرد پرور است
اى مرد پر غرور, تو ديگر چه مى كنى?

حيc از تو باد, حيc كه سرگشته مانده اى
در دست باد, اى گل پرپر چه مى كنى?

در باغ ما هزار نهال جوان شكست
اى آخرين درخت تناور چه مى كنى?

بر چهره ات غبار غريبى نشسته است
با پاى خسته, روح مكدر چه مى كنى?

  اصغر واقدى                                        
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    هوشنگ ابتهاج «سايه»                             
بر آستان تو دل پايمال صد دردست

ببين كه دست غمت بر سرم چه آوردست
هواى باغ گل سرخ داشتيم و دريغ

كه بلبالن همه زارند و برگها زردست
شب است و آينه خواب سپيده مى بيند

بيا كه روز خوش ما خيال پروردست
دهان غنچه فرو بسته ماند در شب باغ

كه صبح خنده گشا روى از ونهان كردست
چه ها كه بر سرما رفت و كس نزد آهى

به مردمى, كه جهان سخت ناجوامنردست
به سوز دل نفسى آتشين برآر اى عشق

كه سينه ها سيه از روزگار دم سردست
غم تو با دل من پنجه درفكند و رواست

كه اين دلير به بازوى آن هماوردست
 عشقVدال منال و ببين هستى يگانه

كه آسمان و زمين با من و تو همدردست
ز خواب زلc سياهت چه دم زمن كه هنوز

خيال سايه پريشان ز فكر شبگردست
                                         تهران,آبان ۱۳۶۸
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عماد خراسانى                                        
دوستت دارم و دامن كه توئى دشمن جامن

از چه با دشمن جامن شده ام دوست ندامن
غمم اين است كه چون ماه نو انگشت منائى

ور نه غم نيست كه در عشق تو رسواى جهامن
 اين دام شود تنگتر و منVدمبدم حلقه

دست و پائى نزمن خود ز كمندت نرهامن
سر پر شور مرا نه شبى ايدوست بدامان

 ساز دلم و سوز نهامنVتا شوى فتنه
ساز بشكسته ام و طاير پر بسته نگارا

عجبى نيست كه اينگونه غم افزاست فغامن
 عشق ز من پرس بيك بوسه كه دانىVنكته

پير اين دير جهان مست كنم گرچه جوامن
سرو بودم سر زلc تو بپيچيد سرم را

ياد باد آنهمه آزادگى و تاب و توامن
آن لئيم است كه چيزى دهد و باز ستاند

جان اگر نيز ستانى ز تو من دل نستامن
گر ببينى تو هم آن چهره بروزم بنشينى

نيمشب مست چو بر تخت خيالت بنشامن
كه تو را ديدكه در حسرت ديداردگرنيست

(آرى آجنا كه عيان است چه حاجت به بيامن)
بار ده باردگر ايشه خوبان كه مبادا

تا قيامت بغم و حسرت ديدار مبامن
مرغكان چمنى راست بهارى و خزانى

منكه در دام اسيرم چه بهارم چه خزامن
گريه از مردم هشيار خاليق نپسندند
 اشكى بفشامنVشده ام مست كه تا قطره
ترسم اندر بر اغيار برم نام عزيزت

چكنم بى تو چه سازم شده اى ورد زبامن
آيد آنروز عمادا كه ببينيم تو گوئى!

شادمان از دل و دلدارم و راضى ز جهامن


