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جواهرى - وجدى
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دى از غريو و بانگ يكى سخت, زلزله
افتاد در دل همگان شور و ولوله

گويى كه داشت قهر طبيعت ز چار سوى
با, بى پناه مردم, عزم مقاتله

احلق كه تند باد به تو فندگى نكرد
با كاهبرگ خرمن, اينسان معامله

سرگشته مردمى همه بى جاى و بى پناه
آواره توده اى همه بى زاد و راحله

هر جا ستاده اند پريشيده كودكان
هر سو نشسته اند, پراكنده عايله

آن طفل بى گنه كه بگهواره خفته بود
پر ميزند به بستر خون همچو مبسمله

«آبستنى كه اين همه فرزند زاد و كشت»
گويى كه از نخست بكين بوده حامله

يارب چه بود جرم گروهى كه ناگزير
نانى بدست آورد از رجن حاصله

گر هست جبر مطلق و گر اختيار محض
مجهول مانده است به ما اين معادله

تو قاهر الوجودى و ما را منيرسد
هرگز بكبرياى تو حق مداخله

آرى, بحكم جبر بكس اختيار نيست
مهر قضا چو خورد بصدر مراسله.
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محمد پيمان
داشت مهرت كم كمك پا مى گرفت

عشق مى شد, در دلم جا مى گرفت
داشت بعد از سال هاى سال, باز

با تو كارم سخت باال مى گرفت
داشت دستم پيش چشم عاملى

دامنت را بى محابا مى گرفت
 مردابى امUداشت دل در سينه

رفته رفته شور دريا مى گرفت
داشت آن خلواره هاى اشتياق

هستى ام را شعله آسا مى گرفت
داشت با ابهام فرداهاى دور

زندگى رنگ معما مى گرفت
داشت از كW دست شيرينكار عشق

آبرويم را به يغما مى گرفت
داشت مى پاشيد از هم هرچه بود

گرچه عمرم با تو معنا مى گرفت
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رهى معيرى
خيال انگيز و جان پرور, چو بوى گل سراپائى

ندارى غير ازين عيبى, كه ميدانى كه زيبائى
من از دلبستگى هاى تو با آئينه,دانستم

كه بر ديدار طاقت سوز خود, عاشق تر از مائى
بشمع و ماه, حاجت نيست بزم عاشقانت را

تو شمع مجلس افروزى, تو ماه مجلس آرائى
منم ابر و توئى گلنب, كه ميخندى چو ميگريم

توئى مهر و منم اختر,كه ميميرم چو ميآئى
مراد ما جنوئى,ور نه رندان هوس جو را

بهار شادى انگيزى, حريW باده پيمائى
مه روشن, ميان اختران پنهان منى ماند

ميان شاخه هاى گل, مشو پنهان كه پيدائى
كسى كه داغ و درد من نپرسد تا نپرسى تو

دلى بر حال زار من نبخشد تا نبخشائى
مرا گفتى: كه از پير خرد پرسم عالج خود

خرد منع من از عشق تو فرمايد, چه فرمائى?
من آزرده دل را, كس گره از كار نگشايد

مگر اى اشك غم امشب تو از دل عقده بگشائى
رهى, تا وارهى از رجن هستى ترك هستى كن

كه با اين ناتوانى ها, بترك جان توانائى
ارديبهشت ماه ۱۳۲۹

از بايرون *
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شبانگاهان
كه توفان چون پلنگى در ميان بيشه هاى آب مى غريد

زبام قيرگون موجها فرياد برخاست
چه فريادى كه پژواكش ز آنسوى افقها بال در بال

غريو باد بر مى خاست
صداى ناخداى پير

همان ساالر دريا چشم دريا خشم درياگير
اال يا همگنان من,

ايا زجنيريان بيگناه پادشاه ترك,
اال اى خشمتان چونان حريق جنگل زنهار خواهان

سپاه ترك,
(گريبان شكيبايى دريدن ) (۱)

 ننگ و رسواييست
به سوى ساحل زرين ميهن بادبان ها را بر افرازند

خداى باد پشتيبان پاروهاى خون آگين تان بادا
شتاب آدرخش ارزانى نيروى بازوهاى پوالدين تان

بادا
مبادا رهزن انديشه هاى پـاكـتـان- اى دسـتـتـان اى

روحتان رويين-
شبستانها و ايوان هاى مرمرپوش

حريم شاد خواران بلند آبشخور و غوغاى نوشانوش
اگر امشب روان سست پيمانان و نامردان
پريشانتر ز خواب جنگل انبوه در باد است

ولى در اين شب غمناك و بى زنهار
 اميدها سرشارUروان ما بود از آتشين سياله
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شبانگه بود و توفان چون پلنگى در ميان بيشه هاى
آب مى غريد

فراسو تر ز توفانها و تندرها
زبام قيرگون موجها فرياد برميخاست

سالم اى ميهن من, اى برافرازنده قامت, اى شكوه پاك,
سالم اى آسمان, اى خاك

سالم اى مادر گيسو سپيد, اى كوه
سالم اى برترين نستوه,

سالم اى روشنان آسمان, اى روزنان نور,
سالم اى ماه

سالم اى روشناى سرخ,
سالمى اى نخلهاى بيشه عريان پاييزى,

سالم اى چترهاى سرخ
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شبانگاه دگر دريانوردان سپاه ترك
سراپا سوگوار از مرگ سه صد ترك جنگاور

- يكى هم زان ميان فرزند شاه ترك-
چهل نعش به خون آغشته را در ساحل يونان

به گور نيلگون آبهاى سرد افكندند
 پاييز مى باريدUو باران خشمگين از آسمان تيره

صداى ناخداى پير گويى با زالل حلظه هـاى پـاك
جارى بود

و از ژرفاى دريا گوييا فرياد برمى خاست
چه فريادى كه پژواكش ز آنسوى افقها بال در بال

غريو باد برميخاست
سالم اى ميهن من, اى برافرازنده قامت, اى شكوه پاك,

 بار آور پيوند هاى دور,Uسالم اى شاخه
سالم اى خوب اى خوبى, سالم اى زادگاه نور

سالم اى آسمان,اى خاك!
واص+ اخترى كابل - ۱۳۵۹

(۱) مصراعى از نظامى گنجه يى
* از بايـرون شـاعـر سـتـرگ انـگـلـيـس (۱۷۸۸-۱۸۲۴) در

 مردمان اروپاى شرقى و يونانيـانUستايش پيكارهاى دليرانـه
بر ضد دست اندازى هاى بيدادگرانه امپراطورى عـثـمـانـى,
شعرهايى آتشين بجا مانده است. و در سال ۱۸۲۴, هنگامى
كه يونانيان در بـرابـر خـود كـامـگـان عـثـمـانـى سـر بـه شـورش
برداشتند رهسپار يونان شد تا در اين نبرد مقدس دوشادوش
Uميهن پرستان يونان بر ضد بيداد و ستـم بـرزمـد و در عـرصـه

پيكار بنابر بيمارى جان سپرد.
بايرون در واپسين حلظه هاى زندگى اين سخنان را بر زبان
آورد:جسد مرا به جزيره نفرين شده انگلستان نبريد, زيرا در

آجنا استخوانهايم از وحشت و نفرت خواهد لرزيد.
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هوشنگ ابتهاج «سايه»
تا تو با منى زمانه با منست

بخت و كام جاودانه با منست
تو بهار دلكشى و من چو باغ

شور و شوق صد جوانه با منست
ياد دلنشينت اى اميد جان

هر كجا روم روانه با منست
ناز نوشخند صبح اگر تراست

 شبانه با منستUشور گريه
برگ عيش و جام و چنگ اگرچه نيست

رقص و مستى و ترانه با منست
گفتمش: مراد من, بخنده گفت:

البه از تو و بهانه با منست
گفتمش: من آن سمند سركشم

خنده زد: كه تازيانه با منست
هر كسش گرفته دامن نياز

ناز چشمش اين ميانه با منست
خواب نازت اى پرى ز سر پريد

شب خوشت كه شب فسانه با منست
تهران- تير ۱۳۳۳
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سيم آخر است و من كه زخمه مى زمن
يا كه چاه, زير پاى خويش مى كنم

مرثيه براى مادرم كه چيد و باخت
مرثيه براى من كه مثل او زمن

خوشه خوشه تاك و آيه آيه نهى بود
ماجراى «هل اتا» ى آفريدمن

يك شتاب گرم و اين همه دريغ سرد
 متام رفنت و نرفتنمUتوشه
من كه آخرين پياله نوش نيستم

از چه اين پياله را به خشم بشكنم
دير يا كه زود, يك فروغ آشنا

مى رسد ز راه, كاى حواريون منم!
دير يا كه زود يك مسيح ناگهان

ناگهان ستاره مى شود به دامنم!
فريبا ميرزا محمد نيا خرداد/۷۵
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بر روى تپه هاى غم انگيز شهر مب

اين يادگار مانده بجا از قرون دور,
در ز مهرير سخت و توان سوز ماه دى

شهرى به خون تپيده و بنشسته روى خاك
در مامت عزيزان كرده است سينه چاك

***
در قلب اين جهنم, اعراف , زمهرير

قومى پريش مانده و خسته است
خلقى نظر به سوى تو بسته است.

در گوشه اى از اين مب ويران
در انتظار دست تو غمگين نشسته است

مردى كه مى نهاد به نيروى بازوان
 تو نانUدر سفره

***
تا سفره است مناند بى نان

تا كودكت مناند گريان
هر روز با طليعه خورشيد بامداد

پا مى نهاد بر سر صحرا و مى شكافت
با بيل خويش سينه سر سخت خاك را

***
ديروز قهر كور طبيعت

با لرزش شديد زمين, كوفت برسرش
آوار خانه هاى گلى را
در خاك و خون كشيد

خرد و بزرگ
مرد و زن و دختر و پسر

هر چيز و هر كه بود به محنت سراى او
و ز بعد حلظه اى

جز تپه هاى خاك و درختان واژگون
زان باغ وراغ و خانه مناند از براى او

***
اينك كه در سراى خود ايمن نشسته اى

با كودكت به خنده و جنوا
بر روى تپه هاى غم انگيز خانه اش

تنها,غمين, شكسته, پريشان
با كوه داغ و درد

در انتظار دست تو مردى نشسته است
كز قهر بى امان طبيعت
غمگين و خسته است.
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محمد تاجبخش
پس از ما هم فروغ ماهتاب سيمگون

بر پهن دشت گيتى افروزد.
پس از ما هم, عروس آسمان با پرتو جانبخش خود

از بام عالم چلچراغ نور آويزد
پس از ما هم, شرنگ غم بكام تيره بختان

از ستم هاى ستمكاران دون ريزد
پس از ما هم, ز ساز سينه ى دلدادگان

از شور و سر مستى, و يا هجران و ناكامى,
هزاران نغمه هاى مست و شورانگيز و دردآلود برخيزد.

پس از ما هم ز بيداد گروهى ناكس و نامرد
بر آزادگان ميهن مـا, زنـدگـانـى سـخـت و هـسـتـى سـوز

ميگردد!
صداى تير و رگبار مسلسل, وحشت انگيزد!

پس از ما هم,پس از ما هم...

ديماه هر سال يادآور مرگ جهان پهـلـوان تـخـتـى
است و امسال كه ديماه همزمان با زلزله مصيبت
بار مب بود جاى خالى تختى- كه در زلزلـه بـوئـيـن
زهراى قزوين فعاليت جانانه اى براى جمع آورى
كمك براى زلزله زدگان كرد- بيشتر حس ميشد.
به اين مناسبت شعر زيبايى را كه روانشاد سياوش
كسرايى در اوج فعاليت و شهرت جهـانـى تـخـتـى
براى او ساخت و در همان زمان نيز انتشار يافت

براى شما چاپ مى كنيم.
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سياوش كسرايى
جهان پهلوانا صفاى تو باد

دل مهرورزان سراى تو باد
مباناد نيرو به جان و تنت

رسا باد صافى سخن گفتنت
مرجناد آن روى آزرمگين

مماناد آن خوى پاكى غمين
به تو آفرين كسان پايدار

دعاى عزيزان ترا يادگار
 راستىUروانت پرستنده

زبانت گريزنده از كاستى
دلت پر اميد و تنت بى شكست

مباناد اى مرد پوالد دست
كه از پشت بسيار سال دراز

كه اين در به اميد بوده است باز
هال! رستم از راه باز آمدى

شكوفا, جوان, سرافراز آمدى
طلوع ترا خلق آيين گرفت

ز مهر تو اين شهر آذين گرفت
كه خورشيد در شب درخشيده اى

دل گرم بر سنگ بخشيده اى
نبودى تو و هيچ اميدى نبود

شبان سيه را سپيدى نبود
نه سوسوى اختر نه چشم چراغ

 آفتابى سراغUنه از چشمه
فرو برده سر در گريبان همه

به گل سايه شمع پيچان همه
به ياد تو بس عشق مى باختند

 درد مى ساختندUهمه قصه
كه رستم به افسون ز شهنامه رفت

مناند آتشى دود بر خامه رفت
جهان تيره شد رنگ پروا گرفت
 نيستى پا گرفتUبه دل تخمه

به رخسار گل خون چو شبنم نشست
 تر شكستUچه گل ها كه بر شاخه

بدى آمد و نيكى از ياد برد
درخت گل سرخ را باد برد

هياهوى مردانه كاهش گرفت
 عشق آتش گرفتUسرا پرده

گر آوا درين شهر آرام بود
سرود شهيدان ناكام بود

سمند بسى گرد از راه ماند
بسى بيژن مهر در چاه ماند

بسى خون به طشت طال, رنگ خورد
 عمر بر سنگ خورد.Uبسى شيشه

سياووش ها كشت افراسياب
وليكن تكانى نخورد آب از آب

دريغا ز رستم كه در جوش نيست
مگر ياد خون سياووش نيست?

***
از اينگونه گفتار بسيار بود

نبودى تو و گفته در كار بود
كنون اى گل اميد باز آمده

به باغ تهى سرو ناز آمده
به يلدا شب خلق بيدار باش

به راه بزرگت هشيوار باش
 نام و ننگUكه در تنگنا كوچه

كه خلق آوريده است در آن درنگ
تو آن شبرو رهگشاينده اى

يكى پيك پر شور آينده اى
بر اين دشت تW كرده از آرزو

تويى چشمه چشم پر جست و جو
تو تنها گل رجن پرورده اى

كه باال گرفته بر آورده اى
به شكرانه اين باغ خوشبوى كن

تو از باغى اى گل بدان روى كن
كالف نواهاى از هم جدا

پى آفرين تو شد يكصدا
 مهر پيوند كنUتو اين رشته

پريشيده دل ها به يك بند كن
كه در هفت خوان ديو بسيار هست

شگفتى دد آدمى سار هست
به پيكار ديوان نياز آيدت

چنان رشته اى چاره ساز آيدت
عزيزا!نه من مرد رزم آورم

يكى شاعر دوستى پرورم
ز تو دل فروغ جوانى گرفت

سرودم ره پهلوانى گرفت
ببخشا سخن گر درازا كشيد

كه مهرت عنان از كفم وا كشيد
درودم ترا باد و بدرود هم

يكى مانده بشنو تو از بيش و كم:
كه مردى نه در تندى تيشه است

كه در پاكى جان و انديشه است.

* نقل از كتاب «گوهر يگانه» اثر محمد تاجبخش
 بوسيله دخترش زهره تاجبخشً           كه اخيرا

                 در سن حوزه  منتشر شده است.


