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  شاعر عزيز�شعر زيباى «سين هشتم . . .» سروده
خامن پيرايه يغمايى كه همكـارگـرامـى مـان آقـاى
احمد طوسى به عنوان مقدمه در مطلب خود نوشته
بودند متأسفانه بدون ذكر نـام شـاعـر چـاپ شـده

بود كه بدينوسيله از ايشان پوزش ميخواهيم.

سين هشتم . . .
ايران امروز:                              پيرايه يغمايى

«سر» سين هشتمين . . .
ر ميدهم به پاى تو اى سرزمين من!َس

اى عشق راستين!
اى سرو ناز دامن شيراز...
اى زنده رود خاك سپاهان
اى موج ك) گرفته كارون,
اى شاخه هاى سخت دماوند

 دود آلود...تهران-اى پير خسته
اى در نشسته سر به گريبان ولى هنوز هشيار و

سر بلند...
اين سين هشتمين را

از جان فداى راه شما كردم...
اى شعله هاى چارشنبه پايان

من هم به نام عشق, از دودمان سرخ شما
هستم...

از هر چه, جز كه عشق, رها هستم...
در گيرو دار اين همه آوار,

سركش ترم, زبازى سر سخت روزگار
از زل) يار هم...

با من مناز عشق بخوانيد...
اى شعله هاى چارشنبه پايان هنوز هم,

از سرخى شماست گريبان سرخ ما
زردى نصيب چهره دشمن باد!

از قامت بلند شما
در ما... سر مى كشد زبانه فرياد...

باال بلند مبانيد, تا اختران روشن عاشق!
اى شعله هاى چارشنبه پايان!

بايد كه سركشى ز شما آموخت ,
بايد كه سوخت...

با «سوخنت» هميشه پيامى است
در «سوخنت» هميشه فرازى است
از «ساخنت» چه بگويم... آه...
دردى است اين حقارت جانكاه

«سازش»كليد سلسله ننگ است!
در گوش من به شعبده شيطان
مى خواند از نگون شدن بخت
از مرگ و از شكسنت و پايان

آرى... به نقل او,
پايان كار جز اين نيست!

اين است و باز, همين نيست...
فرزند من كه كه از قبيله عشق است

ققنوس ديگرى است كه سر مى كند به در
از موج موج توده خاكستر...

مى آيد از غبار,فردا بهار تازه ى ديگر
پيچيده در تپش هر طنين من

عطر غرور سبزه ى ديگر
اى سرزمين من, اى عشق راستين

بختت بلند باد,
در سفره گشاده به ديدار هفت سين

در رقص سرخ ماهى و در عطر بيد مشك...
با نام جاودانه فروردين...
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شعر حسب احلال مـرا بـه يـكـبـاره دگـرگـون كـرد.
وقتى اهل خواندن, نوشنت, قلم به دست گرفنت
باشى ميتوانى حدس بزنى كه خاموشى نـورديـده
چه تاريكى بزرگى بر دل مى اندازد. سيمين خامن
شرح ميدهد كه چگونه هر روز صبح از خانه بيرون
ميرود و روزنامه هاى خود را به اميد آنكه ديگرى
بـرايـش بـخـوانـد مـى گـيـرد.«دسـت و روزنـامـه»
حكايت دلگيريهاى زنى است كه خواندن, عشق
بزرگ اوست. در سالهاى پيش در نزديكى شهرى
كه من زندگى مى كردم صادق چوبك هم به همين
گــــرفــــتــــارى دچــــار بــــود. او يــــك روز بــــه مـــــن
گفت:«الهى, من هيچوقت رابطه چشم و چراغ را
نفهميده بودم. وقتى مى گفتند يا مى خواندم كه
فالنى چشم و چراغ ماست فكر مى كردم چه رابطه
اى ميان چشم و چراغ و آدم وجود دارد اما حاال كه
مى بينم منى بينم. مى فهمم كه چشم چراغ اسـت

و آن واو وسطى زيادى است.»
صدرالدين الهى
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چشم نغزبين شگرفم, قهر كرده با در و ديوار
در نگاه نافذ ژرفم, چاه ويل گشته پديدار

در به روى پاشنه چرخان, ناله مى كند به گمامن
پا به كوچه مى نهم اما,كوچه آه مى كشد انگار

مى روم خموش و پريشان, در هراس از اين كه بيفتم
پيش روزنامه فروشى, نيست چشم و هست خريدار

مى خرم به عادت ديرين, شاد ازين توالى و تكرار
مى برم به خانه به نرمى, آن چنان كه لطمه نبيند

منظر طلوع نظرها, مجمع جتلى افكار
مى گذارم از سر حسرت, روى ده شماره پيشين,

جمله بى نوازش چشمى, غرق انتظار مددكار
باز صبح روشن فردا, پيش روزنامه فروشى

عشق مى كنند و نوازش,دست و روزنامه دگربار...
فروردين ۸۴- سيمين بهبهانى

به يك قلم دل خلقى ربوده ژاله ى ما
اگر هزار قلم داشت او چه ها مى كرد
با تشكر:از پناهى سمنانى
ژاله اصفهانى

r��«œ rK� —«e! dÖ«

اگر هزار قلم داشتم
هزار خامه كه هر يك هزار معجزه داشت

هزار مرتبه هر روز مى نوشتم من
حماسه اى و سرودى به نام آزادى

***
اگر فرشته ى عصيان و خشم بودم من
هزار سال از اين پيش مى ربودم من

سكوت و صبر غم آلوده ى غالمان را
به كوى برده فروشان, روانه مى گشتم
براى حلقه به گوشان سرود مى خواندم

كه ضد بردگى و برده دار و برده فروش,
كنيزكان دل آرا, غالم هاى دلير,

به پا كنند هزاران قيام آزادى
كه هيچ كس نشود بنده ى كسى ديگر

كه راه و رسم غالمى,رود ز ياد بشر
كسى نباشد حتى غالم آزادى

***
اگر هزار زبان داشتم- زبان رسا

به هر چه هست زبان در سراسر دنيا
به خلق هاى گرفتار ظلم مى گفتم

به ريشه هاى اسارت اگر كه تيشه زنيد
گرفته ايد شما, انتقام آزادى

***
به روى سنگ مزارم به شعله بنويسيد

كه سوخت در طلب, اين تشنه كام آزادى
چه عاشقانه به ديدار آفتاب شتافت

كه بشكفد سحر سرخ فام آزادى
***

هزار سال دگر, گر ز خاك برخيزم,
به عصر خويش فرستم سالم  آزادى
هزار سال دگر, نسل هاى انسانى,

ز يك ستاره به سوى ستاره ى ديگر
چو مى روند به ديدار هم به مهمانى,
ز موج هاى بجا مانده, بشنوند آن ها

ز قرن پر شرر ما پيام آزادى

 شبانه�گريه
شب آمد و دل تنگم هواى خانه گرفت

 بى طاقتم بهانه گرفت-دوباره گريه
شكيب درد خموشانه ام دوباره شكست

دوباره خرمن خاكسترم زبانه گرفت
نشاط زمزمه زارى شد و به شعر نشست

صداى خنده فغان گشت و در ترانه گرفت
زهى پسند كماندار فتنه كز بن تير

نگاه كرد و دو چشم مرا نشانه گرفت
اميد عافيتم بود روزگار نخواست

قرار عيش و امان داشتم زمانه گرفت
زهى بخيل ستمگر كه هر چه داد به من

به تيغ باز ستاند و به تازيانه گرفت
چو دود بى سر و سامان شدم كه برق بال

به خرمنم زد و آتش در آشيانه گرفت
چه جاى گل كه درخت كهن ز ريشه بسوخت

ازين سموم نفس كش كه در جوانه گرفت
 من همچو ابر بارانى-دل گرفته

گشايشى مگر از گريه شبانه گرفت
هوشنگ ابتهاج «سايه» پاريس,شهريور۱۳۴۰

 و اين هم شعرى ازنصرت الله نوح براى سيمين بهبهانى
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«يارى كه همتا ندارد,چشم متاشا ندارد»
او چشم جان و دل ماست, گر چشم بينا ندارد

گفتم:چرا چشم بستى از ديدن ديدنى ها
گفت:اين جلنزار وحشت,جاى متاشا ندارد

او چشم ما,هست و بودست, روزى كه ميديد و ميگفت:
«شلوار تا خورده دارد, مردى كه يكپا ندارد»

گفتند او را عزيزان:اينجا مداواست بهتر.
گفتا:كه چشم من از غرب, شوق مداوا ندارد

خواهم كه در خانه خويش, آرام و راحت مبيرم
در خاك بيگانه خفنت, خوش نيست, معنا ندارد

با آن نيازى كه دارد, لبريز شرم و غرور است
«اين خويگر با درشتى, نرمى تقاضا ندارد»

در آن فضاى غم انگيز, از وحشت و مرگ لبريز
تنها غزل بانوى ماست, كز مرگ پروا ندارد

در هر كالمش پياميست,«فرمان آتش»*نفسگير
در آتش و خون نوشنت, مرديست حاشا ندارد

چشم دلش باد روشن, كاين چلچراغ محبت
خورشيد روشنگر ماست, گر چشم بينا ندارد

ماندست شعر بلندش,بر تارك روزگاران
«هر چند ثبت حضورش,حاجت به امضا ندارد»
فروردين ۱۳۸۴
* فرمان آتش اشاره به آخرين نامه شاد روان سعيدى سيـرجـانـى

بود:آدمـى زاده ام, آزداه ام, وبه خامنه اى اسـت. كـه نـوشـتـه 
دليلش همين نامه, كه در حكم فرمان آتش است و نوشيدن

جام شوكران...
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على اشترى (فرهاد)
از آن چو شمع سراپا در اجنمن سوزم,

كه بزم غير منور شود چو من سوزم
سياه بختم و از جور آفرينش بين

كه همچو الله خود از داغ خويشنت سوزم
بدست برق حوادث در اين بهار نگر

 نشكفته در چمن سوزم-كه همچو غنچه
 عشق-اگر بشكوه گشايم لب از شكنجه

 سخن سوزم-ز سوز سينه خود رشته
شكسته ناله و آتش زبان و خاموشم

مباد كز سخنى جان اجنمن سوزم

ديو شهر
مصطفى سرخوش

بشهرى كه يك بام را صد هواست
بود مايه ى گمرهى راه راست

بشهرى كه كورش نظر باز شد
نظر كرده اللش, سخن ساز شد

نخواهد چه آنكس كه دزدد منار
بگنجشگ, گنجانده ديدم چنار

به شهرى كه حق را به ناحق دهند
بكافور هم نام زنگى نهند

بشهرى كه ديوان بلخش بپاست
جوانيست مو را كشيدن ز ماست

كه ديديم دزدى در اين بوم و بر
بجائى گناهست و جائى هنر

به شهرى كه جو گندم آرد ببار
نه برنامه خواهد نه ابزار كار

در آن شهر بوزينه جنار شد
كه بيمايگى مايه ى كار شد

بهشرى كه آن مايه در شيره نيست
بناچار دوشاب و دوغش يكيست

بشهرى كه بادش بدينسان بود:
كه فرمانبر صد سليمان بود

نه هر باد آورده را باد برد
بسا ماند و صد برگ از پى سپرد

بشهرى كه مشتش چو خروار نيست
بهر كس رسى قول و بولش يكيست

بشهرى كه بار آورد شاخ بيد
توان كرد زنگى به شسنت سپيد

بشهرى كه از سر غرض پا بود
چه گوئى كه:«دانا توانا بود»

درين شهر با هر كه دل باختيم
يكى دشمن از بهر خود ساختيم

كى بودزندگى بوسه دختر
در پگاهى ز بهار

مى تراويد به گلپونه يار
زندگى,مهربان دست زنى بود كه بر گهواره

مى شكوفاند شكر خنده كودك ناآرامى
زندگى, شعر و موسيقى زرين خدا بود

كه از سينه مهر بر سحرگاه زمان مى جوشيد
زندگى, نبض پر احساس بلوغ در رگ خاطره بود

زندگى, چشمه زاينده انديشه در آفاق كوير
و شكوفايى گلبرگ خرد بر درخت كهن نادانى

تير شك بر نفس باور بود
زندگى, آواز رهايى قنارى بود

در غربت محزون قفس
زندگى, اوج پرواز فريباى خيال

در بلنداى تصور بود كه به معراج حقيقت ميرفت
زندگى, سحر جادوئى پيوند نگه بود

در آئينه مهر
زندگى, خواسنت و رفنت و پوئيدن بود

با تالشى بى مرز در مسير فرياد
زندگى آهنين عزم كسى بود كه در كينه شب

خواب از چشم خماران مى چيد
زندگى, آب روان بود به جوى ايام

كه به دشت ابديت ميريخت
مرتضى موسوى اكتبر ۲۰۰۵ مونزى

زشت،پليد، ننگين
در اين فضا كه جهان با زمانه در جنگ است

به هر چه مى نگرى, زشت و نا هماهنگ است
 داد است و جور مظهر لط)-ستم نشانه

سپيده رنگ شب و روز آجرى رنگ است
فضا فضاى جنون, فصل فصل مرگ سياه

نوا نواى غم آلوده و بد آهنگ است
چه جاى راز گشايى به خيل نامردى

كه نقل مجلس شان حيله است و نيرنگ است
سخن ز مردى و انصاف و از مروت و داد,

خالف, راى فرومايگان الدنگ است
همه فضايل انسان به ديدگانشان خوار

رذايل اما سرمايه اى گرانسنگ است
به نام شعر و هنر, گشته خصم اهل هنر

على اخلصوص كه دايم ميانشان جنگ است
قلم كشان حقيرى به بوى شهرت مست,

كه فخر اكثرشان بى مضايقه ننگ است
غريبه است درين ملك هر كه از دل و جان

به فكر خدمت انسان و كيش و فرهنگ است
در اين فضاى پر از هول و بيم و دلهره ها

كه صلح در نظر قاتالن,همان جنگ است
هر آن جنايت خونين كه نام آن شنوى

نشان رمز ستيهندگان آن هنگ است
***

به مرغ جان چه بگويم كه نالد از سردرد:
فضاى عالم خاكى براى من تنگ است

به من بگو تو كه همدرد و همنواى منى,
كدام واحه چو شبنم, نزيه و يكرنگ است?

غم نهان به كه گويم? ز غصه مى تركم
ز من به ساحل صحرا, هزار فرسنگ است,

و گيرم آنكه نورديدم اين ره و رفتم,
 خدا سنگ است-عزيز من, به خدا, خانه

شبنم جهانگيرى ۲۲ مرداد ۱۳۸۲
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 گلبرگ,از بر و دوشت-شكسته جلوه
دميده پرتو مهتاب, از بنا گوشت

مگر بدامن گل, سر نهاده اى شب دوش?
كه آيد از نفس غنچه, بوى آغوشت

ميان آنهمه ساغر كه بوسه مى افشاند
بر آتشين لب جان پرور قدح نوشت

 من,رنگ و بوى ديگر داشت-شراب بوسه
مباد گرمى آن بوسه ها, فراموشت

ترا چو نكهت گل,تاب آرميدن نيست
نسيم غير, ندامن چه گفت در گوشت?

رهى, اگر چه لب از گفتگو فرو بستى
هزار شكوه سرايد, نگاه خاموشت
رهى معيرى خرداد ماه ۱۳۳۱
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