
39   WWW.PEZHVAK.COM®-168 (Jun, 2005) COPYRIGHT BY: PEZHVAK CORP.   (408) 615-1030

Ê«dÖ —U�

زندگى بر دوش ما بارگرانى بيش نيست
عمر جاويدان, عذاب جاودانى بيش نيست

الله بزم آراى گلچين گشت و گل دمساز خار
 بلبل, فغانى بيش نيست,زين گلستان بهره

 اشكى, ز داغى داستان,ميكند هر قطره
 دل را زبانى بيش نيست,گر چو شمعم شكوه

آنچنان دور از لبش بگداختم, كز تاب درد
چون نى, اندام نحيفم استخوانى بيش نيست

من اسيرم در كD مهر و وفاى خويشنت
ورنه او سنگين دل نامهربانى بيش نيست

تكيه بر تاب و توان كم كن, كه در ميدان عشق
آن ز پا افتاده اى, وين ناتوانى بيش نيست

قوت بازو سالح مرد باشد, كآسمان
آفت خلق است و در دستش كمانى بيش نيست

هر خس و خارى در اين صحرا بهارى داشت,ليك
سر بسر دوران عمر ما, خزانى بيش نيست

Dايگل از خون رهى پروا چه دارى? كان ضعي
پر شكسته طاير بى آشيانى بيش نيست
رهى معيرى شهريور ۱۳۲۰
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عماد خراسانى
ندارد آنكه دلدارى چه كارى با جهان دارد

چه كم دارد ز گيتى آنكه ماهى مهربان دارد
چنان اى باغ عشق ازنكهت خود بيخودم كردى

كه رفت از خاطرم كاين گل هزاران باغبان دارد
خوش آن شبها كه از مستى در اين گلشن ندانستم

بهار عشق ماهم عاقبت روزى خزان دارد
مرا جز خار غم بر دامن دل نيست زين بستان

بگو با باغبان بيهوده با ما سرگران دارد
 هجران,خوشا گلچين كه بى خون دل و هنگامه

هنوز از بخت ما با اين چمن راهى نهان دارد
خوشا بر حالت آن هرزه گو مرغ هوسرانى

كه در اين باغ هر ساعت بشاخى آشيان دارد
بنالم يا ببالم زين حكايت با هم آوازان

بهار آمد كه هر مرغى هزاران داستان دارد
رقيبا حاجت پيكار با ما نيست صبرى كن

كه درد اشتياقم ديگر امشب قصد جان دارد
 بى دل كه مى بيند چو مى سوزد,خوشا پروانه

شرارش نيز از سوز دل آتش بر زبان دارد
منيدامن چه مى خواهد ز بخت آن خسرو خوبان

كه با شعر عماد خويش حسنى جاودان دارد
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بهزاد رزاقى
آه اى انسان ايرانى

تخت بختت چه شد?
و بالش هاى پر قويت

به تاراج كدام باد خزانى رفت
كه در زمستان ناباورى

در خيابان هاى شقاوت جان سپردى?
در سرماى جان سوز چه شبى

استخوان هايت يخ زد?
آيا در خواب عميقى جان دادى?

يا شايد نيمه بيدار بودى
با دندان هاى قفل شده

كه لشكر سرما جانت را غارت كرد,
مويه هم مى كردى?

آيا در شهر كسى بود
بشنود ضجه ى تلخ ترا?

آرى... آرى... بايد كه:
از كارتن هاى خيالى و خيابانى بيرون زد

حتى خانه هاى سيمانى هم
بر سرمان خواهد ريخت

و اين سرماى بى رحم همه ى ما را خواهد كشت,
اگر هميشه,متاشاگر باشيم!
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شيون فومنى
بى تابى ام, به تار نفس آب مى خورد

آن ماهى ام كه تاب به قالب مى خورد
در ورطه اى كه مى تپم از شور دم زدن

مهر سكوت بر لب گرداب مى خورد
بيهوده نيست, صوفى لب بسته, شير مست

تا صافى است شيشه, مى ناب مى خورد
چون جام يكدهن شده ام تشنه ى شراب

در كشورى كه ميكده خوناب مى خورد
اى اشك من, كه پرده درايى به چشم خلق

ناشسسته روئى ات ز كجا آب مى خورد
ريگ روان دشت تو, درياپذير نيست

اين تشنه چشم, حسرت سيراب مى خورد
بر فرش سبزه, چشم بپوش از نگاه تلخ

كاين بوريابه درد شكر خواب مى خورد
در كلبه اى كه شمع خيال تو روشن است

مهمان سير چشم تو, مهتاب مى خورد
«شيون» شكفته باش كه بر ريسمان باد

پيراهن بهارى گل, تاب مى خورد
فروردين ۶۶- بندر كيانشهر
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دكتر قدمعلى صرامى
با خويشنت در آينه, ديدار اگر كنيم,

زان پس بجاى, آينه, در خود نظر كنيم.
برخيز تا من و تو, چو خورشيد نيمروز,

با كيمياى نور, مس خويش,زر كنيم.
چون بوى گل, رهيم ز زندان تنگ رنگ,

زان پس نسيم وار به هر سو گذر كنيم
آبى كه شست و شو گر جان است آتش است

خود را در اين زالل بيا غوطه ور كنيم.
از شاخ خشك مان گل بيخار مى دمد,

چون خويش را چو شعله همه بال و پر كنيم.
از خويشنت بريدن عين سترونى است,

خود را جدا ز خويش, كجا بارور كنيم!
از بند هفتگانگى رنگ بگذريم,

با كاروان مهر كه خلتى سفر كنيم
۵۶/۷/۲
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نوروز گذشت و بى قراريم هنوز
ما چشم به راه نو بهاريم هنوز

سرماى زمستان تن ما را سوزاند
ما ريشه به خاك و ماندگاريم هنوز

در دشت خيال خود چه سرگردانيم
ما در پى آتش و شراريم هنوز

آتش به وجود هر جوان پنهان است
رديم و دليريم و سواريم هنوزُگ

پروانه صفت گرد وجود شمعيم
در چشم حراميان چو خاريم هنوز

در حفظ شرف هستى خود باخته ايم
ما در پى اين كهنه قماريم هنوز

 حالج و دگر يارانش,از غصه
ما سوخته جان و سربداريم هنوز

هر روزه گلى به خاك مى افتد و باز
 روز و روزگاريم هنوز,دل بسته

خورشيد جهانتاب, جهان روشن كرد
در بند و اسير شب تاريم هنوز
حسن نيك بخت
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صابر همدانى
اگر فكر دل زارى نكردى

به عمر خويشنت كارى نكردى
تو را از روز آزادى چه حاصل

كه رحمى بر گرفتارى نكردى?
نچينى گل ز باغ زندگانى

گر از پائى برون, خارى نكردى
تو را ز آن رجنه ميدارند زاغيار

كه هرگز خدمت يارى نكردى
كسى در سايه ى لطفت نيا سود

به گيتى كار ديوارى نكردى
سزاوار از تو باشد حق شناسى

چرا كار سزاوارى نكردى?
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فريدون توللى
برو اى مرد, برو چون سگ آواره مبير

كه حيات تو به جز لعن خداوند نبود
 ناكامى و رجن, شوم تو جز سايه,سايه

 فرزند نبود.,به سر همسر و گهواره
***

ناشناس از همه بگذشتى و در ملك وجود
كس زبان تو ندانست و روانت نشناخت

سنگ ره بودى و جز نفرت خلقت نگرفت
 مرگت ننواخت,چنگ غم بودى و جز پنجه

***
 هر خنده گرم,كس ندانست, كه در پرده

ناله ها خفته ترا, زانهمه اندوه دراز
كس ندانست كه در ظلمت حرمان و دريغ

دشنه ها خورده ترا, بر تن تبدار نياز
***

كس ندانست, ندانست و نپرسيد كه چيست
آن هوس ها كه فرو خفته به روح تو خموش

آن دملها, كه روان تو بيازرده ز درد
آن عطشها, كه شكيب تو بياورده به جوش

***
تشنه, اى بس كه به آغوش گنه رفتى و باز

آمدى تشنه تر از روز نخستين به كنار
همسرت,ناله برآورد كه:«اى اف به تو شوى»!
دلبرت, چهره برافروخت:«كه اى تD به تو يار»

***
زن و معشوقه... شگفتا كه ازين هر دو به عمر

 تاريك نهادت نرسيد,كس به غمخانه
اين,سر از رشك بگرداند و فغانت نشنود

وان رخ از خشم بتابيد و بدادت نرسيد
***

واى بر حال تو اى مرد! كه در باور خلق
 جانسوز تو بود,آنچه مقبول نشد, قصه

آنكه زد بوسه به هر درگه و سامان نگرفت
آتشين عشق سيه كام و سيه روز تو بود
تهران,۱۳۳۲/۹/۱۷
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موالنا جالل الدين بلخى
بنماى رخ كه باغ و گلستامن آرزوست

بگشاى لب كه قند فراوامن آرزوست
اى آفتاب رخ بنماى از نقاب ابر

 مشعشع تابامن آرزوست,كان چهره
بشنيدم از هواى تو آواز طبل باز

باز آمدم كه ساعد سلطامن آرزوست
گفتى زناز بيش مرجنان مرا, برو

آن گفتنت كه بيش مرجنامن آرزوست
وان لب گزيدنت كه بروشه بخانه نيست

وان ناز و كبر و تندى دربامن آرزوست
در دست هر كه هست ز خوبى قراضه هاست

آن معدن مالحت و آن كامن آرزوست
اى باد خوش كه از چمن عشق مى وزى

بر من بوز كه مژده ريحامن آرزوست
اين نان و آب چرخ چو سيليست بيوفا

من ماهى و نهنگم و عمامن آرزوست
يعقوب وار وا اسفاها,همى زمن

ديدار خوب يوسD كنعامن آرزوست
والله كه شهر بى تو مرا حبس مى شود

آوارگى بكوه و بيابامن آرزوست
هر چند مفلسم نپذيرم عقيق خرد

كان عقيق نادر ارزامن آرزوست
لولَدم مَيان شَزين خلق پزشكايت گر

 مستامن آرزوست,آن هاى و هوى و نعره
زين همرهان سست عناصر دلم گرفت

شير خدا و رستم دستامن آرزوست
جامن ملول گشت ز فرعون و ظلم او

آن نور دست موسى عمرامن آرزوست
دى شيخ با چراغ همى گشت گرد شهر

كز ديو و دد ملولم و انسامن آرزوست
گفتم كه يافت مى نشود,جسته ايم ما

گفت آنكه يافت مى نشود آمن آرزوست
گويا ترم ز بلبل اما زرشك عام

مهريست بر دهامن و افغامن آرزوست
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سعدى
از جان برون نيامده جانانت آرزوست?

زنار نابريده و ايمانت آرزوست?
بر درگهى كه نوبت شاهى همى زنند

مورى نه اى و ملك سليمانت آرزوست?
مورى نه اى و خدمت مورى نكرده اى

Dه مردانت آرزوست?ّ صفّو انگاه ص
فرعون وار الف انااحلق همى زنى

و انگاه قرب موسى عمرانت آرزوست?
چون كودكان كه دامن خود اسب كرده اند

دامن به كD گرفته و ميدانت آرزوست?
انصاف را تو خود ز سر صدق داده به

بر درد نارسيده و درمانت آرزوست?
بر خوان عنكبوت كه بريان مگس بود

شهپر چو جبرئيل مگس رانت آرزوست?
هر روز از براى سگ نفس بوسعيد

يك كاسه شوربا و دو تا نانت آرزوست
سعدى در اين جهان كه تويى ذره وار باش

گر دل به نزد حضرت سلطانت آرزوست?

ÂU$«d& v� d�u�

حني= اورسجى
من زخمى شمشير صد جالدم افسوس

با بى وفايى از ازل همزادم ... افسوس
تنهاى تنها در كويرى بى سراجنام

مثل گلى كه تكيه زد بر بادم افسوس
باريد از ابر نگاهم شعر منناك

خشكيد در دشت گلو فريادم... افسوس
من يوسD شعرم برادرهاى بى رحم

در چاه نير رنگ شما افتادم افسوس
در بيستونستانتان عشقى نديدم

با اين لب شيرين كه بى فرهادم افسوس
از لطD بى پايان ياران تازيانه

خوردم و اكنون در زيان آبادم افسوس
افسوس از آنانى كه بى رحمانه كشتند

شعر مرا در آخرين ميالدم افسوس
بايد از اينجا پر بگيرم تا هميشه

هر چند از اين بى وفايى شادم افسوس
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صاحلى مشهدى
درد دل گفتم, تغافل كرد, خوارى را ببين

گريه كردم خنده زد, بى اعتبارى را ببين
او روان سوى رقيب و من به راهش منتظر

نا اميدى را نگر, اميدوارى را ببين
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صادق سرمد
عارفان گويند خوب و بد, به دنيا بگذرد

بگذرد اما چرا بد جمله بر ما بگذرد
درگذشت روزگار افسانه ها گويند ليك

كسى منى گويد كه تا كى بى مدارا بگذرد
بى متنا يك نفس بر عاشقان نگذشت عمر

مرده دل آنكس كه عمرش بى متنا بگذرد
چون فتد بر ما گذار آن بت عاشق فريب

كس چه ميداند چه بر ما بگذرد, تا بگذرد
وعده ى امروز و فرداى تو ما را خسته كرد

صد چو امروز آمد و مشكل كه فردا بگذرد
ميتوامن بى تو امشب را به روز آرم و ليك

واى اگر بر من چو امشب بى تو شبها بگذرد
يار تنها ماند و من تنها و محظورى نبود

اين چه انصاف است بر تن ها كه تنها بگذرد
وه چه خوش مى گفت پيرى چون ز دنيا مى گذشت
درگذر مائيم و پنداريم دنيا بگذرد
«سرمد» اندر كار خلقت وقت خود ضايع مكن
بگذرد, بگذار كز ما اين معما بگذرد
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منوچهر آتشى
بوى خوش تو سنگ را تنگ گالب مى كند

لعل تو ريگ مرده را در خوشاب مى كند
 الله مى زند,روى تو بر خزان من وصله

برگ دل فسرده را باز كتاب مى كند
شامه به ياد زلD تو نامه به باد مى دهد

نامه به شوق كوى تو پا به ركاب مى كند
جادوى سايه زاد تو دست منى دهد به كس

آب منى دهد ولى, مكر سراب مى كند
هر نفسى به يك طرف مى دهدم نشان خود

پيشنماز مست ما قبله خراب مى كند
بواحلسن از ستوربان سازد و كعبه ازبتان

 غريب او غوره شراب مى كند,ميكده
 دگر, پار, نو كند يار به وعده,وعده

عهد وفا نكرده را باز حساب مى كند
حال نشد, بار دگر! پار نشد, سال دگر

اين همه خرج, آخرش خانه خراب مى كند!
 نوشخند او راست رود تا جگرم,نيزه

دلبر من چه با منك ميل كباب مى كند!
پيرى و خون گريسنت رسم جديد «سورنا»ست

ريش سفيد را چنين عشق خضاب مى كند
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على اطهرى كرمانى
 ما را,منى كوبدكس از ياران در غمخانه

 ما را,تو گويى كس منى داند بجز غم خانه
كجا شد مردمى آخر كز اين عاقل منا مردم
 ما را,منى پرسد كسى حال دل ديوانه

دلم آرامشى بيند به خود گر بشكند گاهى
 ما را,نواى مرغ شب خاموشى ويرانه
كه خواهد برد غير از قاصد باد سحرگاهى

 ما را,خبر از جان غم پرورد ما جانانه
به حكم آنكه سرمست از شراب آرزوهايى
 ما را,مكن لبريز از خون جگر پيمانه
از آن چشم نوازشگر به اين و آن مده مستى
 ما را,به هر نامحرمى مگشا در ميخانه

غمت در كنج تنهايى چنان با ما گرفت الفت
 ما را,كه پندارد سراى خويشنت كاشانه
جنون عاشقان گيرد به چشمت رنگ افسانه
 ما را,اگر اى دوست يك شب بشنوى افسانه


