
39   WWW.PEZHVAK.COM®-182 (August, 2006)                                                                  COPYRIGHT BY: PEZHVAK CORP.   (408) 615-1030

آتش عشق
عماد خراسانى

پيش ما سوختگان مسجد و ميخانه يكيست
حرم و دير يكى سبحه و پيمانه يكيست

اين همه جنگ و جدل حاصل كوته نظرى است
گر نظر پاك كنى كعبه و بتخانه يكيست

هر كسى قصه شوقش به زبانى گويد
چون نكو مى نگرم حاصل افسانه يكيست

اين همه قصه زغوغاى گرفتاران است
ورنه از روز ازل دام يكى دانه يكيست

ره هر كس به فسونى زده آن شوخ ارنه
گريه نيم شب و خنده مستانه يكيست

گر ز من پرسى از آن لط? كه من ميدامن
آشنا بر در اين خانه و بيگانه يكيست

هيچ غم نيست كه نسبت به جنومن دادند
بهر اين يك دو نفس عاقل و ديوانه يكيست

عشق آتش بود و خانه خرابى دارد
پيش آتش دل شمع و پر پروانه يكيست

گر بسر حد جنونت ببرد عشق عماد
بى وفايى و وفادارى جانانه يكيست

كو چراغى جز تنم
اى ديار روشنم,شد تيره چون شب روزگارت

كو چراغى جز تنم ,كاتش زمن در شام تارت
ماه كو, خورشيد كو? ناهيد چنگى نيست پيدا!

چشم روشن كوكه فانوسش كنم در رهگذرت?
آبرويت را چه پيش آمد كه اين بى آبرويان

مى گشايند آب در گنجينه هاى افتخارت
شير زن شيرش حرام كام نامردان كودن

كز بالشان نيست ايمن گور مردان ديارت
مى فروشند آنچه دارى: كوه ساكن,رود جارى

مى ربايند آهوان خانگى را از كنارت
گنج هاى سر به مهرت رهزنان را شد غنيمت

درج عصمت مانده بى دردانگان ماهوارت
شب كه بر بالين نهم سر, آتش انگيزم ز بستر

با گداز سوز و ساز مادران داغدارت
در غم ياران بندى, آهوى سر در كمندم

بند بگشا- اى خدا- تا شكر بگذارد شكارت
مدعى را گو چه سازى مهر از گل در منازت

سجده بر مسكوك زر پر سودتر آيد به كارت
اى زن, اى من- بر كمر دستى بزن, برخيز از جا

جان به ك? دارى همين بس بهره از دار وندارت
سيمين بهبهانى

ت خويش آفريدا به صورپس خدا آدم ر
تورات,سفر پيدايش,آيه ۲۸,باب اول

مرا به جرم كدام معصيت
به دوزخ زيسنت

كفاره مقرر داشتى?
گناه من همه پارسايى بود و

دست به سينگى در اطاعت مطلق
هم از بيم آتش عقبى

عصيان را در نهاد, نهان داشته بوديم?
يا اولوالعزمى تو

تلقين بى يقينى زيركانه بود
و استيالى تو بر بسيط كون و مكان

مگر ترفندى فريبنده
اذان انااحلق را گلو به تيغ مى كشند

زيرا كه تو
يگانه خداوندگار جهان بودى

آن سوى ميزان عدل
فقدان ثقل رقيب ترجمان واقعه مى شد:

كه تو اقتدار مطلق كهكشان بودى.
نفس دانسنت

و جسارت پرسيدن,حتا
عقوبتى گران داشت:

زيرا كه تو تنها كمال عقل زمان بودى
عصيان را در نهاد جان پنهان مى كنيم

مباد
قديسان تو با حربه ى بهتان كفر
پشتاپس دام هاى جهل در كمين باشند.

هال!
اليزالى دسيسه يى شگرف!

اگرم به گناه هشيارى
جزاى جهنم مقدر است,

به چه نيت پس
تو خود, الگو به هيات خويشم بريده يى?

به چه نيت,پس....
جهانگير صداقت فر    تيبوران -۱۰ نوامبر ۲۰۰۴

گذار از شب
غنيمتى است تو را داشنت

در اين گذار كه بر وحشت است و بر ظلمات
شب سترون دلگير
از زجنير مى گذرد

فداى گيسويت, اما
تو با منى و

تو, تا با من باشى,
شب از نوازش گيسويت

از حرير مى گذرد
تو از كدام افق مى آيى

كه پاك بازتر از خورشيدى?
صنوبرى چو تو چون مى رويد

در پلشتى اين لوش و الشه زار,
خدا را!

بگو بدامن:
كدام گوشه اين خاك پاك مانده,

نگارا!
شب از كدم سو مى وزد
كه روشنم من و تاريك

و از ستاره غم سرشارم?...
آه,بارى,بگذريم...

به سوى من چو مى آيى,
متام تن تپش و بال مى شوم

چو در تو مى نگرم,
زالل مى شوم

سخن چون مى گويى,
آفتاب بر مى آيد,

و مى پذيرم من
كه هيچ زشت و دروغ و دعا منى پايد

و مى سرايم با نايى از سكوت,
كه مولوى حق داشت
هماره عاشق بودن را

هماره بسرايد
اسماعيل خويى

همين دو روز هستى
بيا به ميكده بنشين دمى, كه حال كنيم

شراب را كه حرام است, ما حالل كنيم
بيا به ميكده تا در پناه گرمى مى

چنان شويم, كه دل خالى از مالل كنيم
لب پياله ببوسيم و مست مست شويم

به گريه با دل شوريده,شور و حال كنيم
بيا كه بى خبر از خود شويم و با پر عشق

سفر به شهر طالگونه خيال كنيم
محمد نوعى

غداى روح
ابوعلى سينا

غذاى روح بود باده رحيق,احلق
كه رنگ و بوش كند رنگ بوى گل رادق

پلنگ گردد اگر قطره اى بنوشد موش
هماى گردد اگر جرعه اى بنوشد بق

به طعم تلخ چون پند پدر, و ليك مفيد
بنزد مبطل باطل,بنزد دانا حق

حالل گشته به فتواى عقل,بر دانا
حرام گشته در احكام شرع,بر احمق

حالل بر عقال و حرام بر جهال
كه مى محك بود و خير و شر از او مشتق

مى از جهالت جهال شد به شرع حرام
چو ماه,كز سبب منكران دين شد شق

شراب را چه گنه زانكه ابلهى نوشد
زبان به هرزه گشايد دهد بباد ورق

غالم آن مى صافم كه بر رخ جانان
بيك دوجرعه ببارد هزارگونه عرق

چو درچكد به ميان قدح ز حلق كدو
ز حلن باربدى خوشتر آيد آن لق لق

بدان خداى كه جز وى خداى ديگر نيست
كه من چومى خورم اعضاى من بگيرد حق

 مى ناب ارخورى حكيمانهبو علىچو 
بحق حق كه وجودت بحق شود ملحق

گىادآز
گر چرخ بكام ما نگردد,

كارى بكنيم تا نگردد.
گوئيم به او: مطيع ما گرد!

يا مى گردد و يا نگردد.
گر گشت, خوشست,ورنه ما دست

از او نكشيم تا نگردد.
هرگز قد مردمان آزاد

با هيچ فشار تا نگردد.
 اقتدار مردانpدر پنجه

نبود گرهى كه وا نگردد.
گر مرد فنا شود بگيتى,

هرگز اثرش فنا نگردد.
 ناز و نعمت, آگاهpپرورده

از حال دل گدا نگردد
الهوتى اگر مبيرد از رجن,

تسليم به اغنيا نگردد.
ابوالقاسم الهوتى باكو سپتامبر ۱۹۲۲

خون چكيد و دريا شد
 تبرزين بودpماجراى ما اين بود, قصه

خون چكيد و دريا شد, از حجاز تا چين بود
خشت خشت روى هم, خون هم وضوى هم

دست و پا و موى هم, زخم هاى چركين بود
جان نبود:فريادى,نان نبود:بيدادى

دل نبود:بربادى, دين نبود:آيين بود
قطره قطره باال رفت, خاك تا ثريا رفت

آن كه بر چليپا رفت, آرزوى ديرين بود
سايه هاى وهمى دور, آب نه:سرابى شور

داستان خلقى كور, در مسير تكوين بود
سايه اى به خود پيچيد, خنده اى به لب خشكيد
كوه, آسمان غريد, گوش ما و ياسين بود

هرزه اى نهالى شد, ميهمان و بالى شد
آدمى خيالى شد, كار مرغ آمين بود
فريبا ميرزامحمد ارديبهشت ۷۳

ىگ هاى پاييزبر
غروب مى رسد

غروب من هم
پچپچه هايى در گوشم مى پيچد

مى انديشم
به اوراق سياه مشق ها

به نامه ها و نامه هاى عاشقانه
به كتاب ها و كتاب هاى ممنوع

به پرونده هاى ساواك
به دفترهاى شعر, خطابه ها, روزنامه ها

به صفحات تاريخ
و اين برگ هاى پاييزى

كه زير پاهايم خرد مى شوند...
سياوش كسرايى تهران,آذر ۱۳۶۱

سهت بوحسر
على اشترى(فرهاد)

همدمى تا دل ما را دهد آرام كجاست?
محرمى تا ز من آرد بتو پيغام كجاست?

حسرت بوسه زدن, بر لب گرمى دارم
لب يار ار ندهد دست, لب جام كجاست?

باده گلرنگ و چمن خرم و سبز و من و چنگ
هر دو در ناله كه آن سر و گل اندام كجاست?

طمع صبح ندارم ز شب تيره هجر
ماهتابى كه بر آيد ز لب بام كجاست?

گر بروى تو بر آشفت دلم دوش, مرجن
بحر را پيش مه چارده آرام كجاست?

كام خسرو نشدى همچو تو شيرين, فرهاد
در ره عشق نگر, پخته كجا خام كجاست

شهر نو
مصطفى سرخوش

يكى گفت ويران شود شهر نو
كه بازار ننگ است از من شنو

منانيم بيهوده هنگام را
زنيم آتش اين شهر بد نام را

كه جز رجن و بيمارى و دشمنى
نخيزد از اين كوى اهريمنى

بدو گفتم: اين چاره ى كار نيست
ره و رسم درمان بيمار نيست

كه آورد اى مرد پرهيزگار
كهن شهر ما شهر نو را ببار

گرفتم كه اين آتش افروختى
همه شهر نو را بدان سوختى

دگر باره زائيم شهرى ز نو
كه مائيم خود مادر شهر نو

غم عشقش ده...
جالل الدين مولوى

اى خداوند يكى يار  جفا كارش ده
دلبرى, عشوه دهى, سركش و عيارش ده

تا بداند كه شب ما بچه سان مى گذرد
غم عشقش ده و عشقش ده و بسيارش ده

چند روزى جهت جتربه بيمارش كن
با طبيبى دغلى پيشه سر و كارش ده

ببرش سوى بيابان و كن او را تشنه
يك سقاى حجرى سينه بيكبارش ده

گمرهش كن كه ره راست نداند سوى شهر
پس قالوو زكش بيهده رفتارش ده

عالم از سركشى آن مه سرگشته شدند
مدتى گردش اين گنبد دوارش ده

كوصيادى كه همى كرد دل ما را ياد
زو بتر سنگدلى و دل بيزارش ده

منكر يار شدست آنكه مرا مار منود
ببر اقرار از و ودم انكارش ده
بس كن اى ساقى و كس را چورهى مست مكن

ور كنى مست بدين حدره هموارش ده

ار كجاست؟سو
دلم هواى جنون كرده, زل? يار كجاست

هواى حق به سر من زده ست, دار كجاست?
چه گردها كه به پا ميشود به دشت اميد

پس انتظار كى آيد به سر, سوار كجاست?
هزارها كه كشيدند انتظار بهار

 هزار كجاست?pبهار آمده, پس نغمه
بهار آمده و چشمه سارها خشك است,

سخاوتى نكند,ابر آبدار كجاست?
گرفتم آنكه به دشت و دمن دميد بهار

دلى كه سبز شود از دم بهار كجاست?
بنفشه بى گنهى سر به زير افكنده ست

 از كرده شرمسار كجاست?pگناه كرده
مرا به نيك و بد روزگار كارى نيست

وگرنه نيك شناسم كه عيب كار كجاست?
قرار بود كه «گلبانگ» بى قرار شود

 قرار كجاست?pكسى نگفت كه آن مايه
كمال اجتماعى جندقى«گلبانگ»

الله ها
حسن حسين پور (پيمان)

نه جامن دخترم!اين الله ها را
نپرورده دم باد بهاران

جننبانده زمين گهواره شان را
نداده شيرشان را جويباران
***

نه جامن دخترم! اين الله ها را
در اين دوزخ نكشته باغبانى

كه در دوزخ بهار و باغبان نيست
كجا دوزخ?كجا اين مهربانى?

***
دگر خلقت بود اين الله ها را

كه گرم و آتشين رنگند و مرطوب
چكيده از دل پر درد اميد

نشان تلخ رزمى گشته سركوب
***
امان آهسته تر پروانه ى من
تن پر درد ايشان را ميازار

اگرچه دستكت نرم و لطيفست
نخشكيده به جانشان زخم پيكار

***
بيا دختر به جاى ابرهايى

كه بر هرزند و سرگردان پريشان
بزن چنگى به زلفان طالئى

به چهر داغ اينان سايه بنشان
***

بيا دختر به جاى چشمه هائى
كه شد هر اشكشان در ديده شان سنگ

بر اين گل ها كه خون صبحگاهند
بريز اشكى كه از داغند دلتنگ

***
كه اين گل ها, گل بخت بلندت
در اين دوزخ به مهر تو شكفتند
كه اين گل ها گل فرداى شادت

درود آخرين را بر تو گفتند

t�ô ⁄«œ

ياد تو از ضمير به نسيان منى رود
نقش رخت زديده به توفان منى رود

با بخت تيره چون به متاشاى او روم
در شب كسى به سير گلستان منى رود

عاشق بسان شمع بود از غرور عشق
در زندگى سرش به گريبان منى رود

شمع قلم زنامه گرمم به ته رسيد
شوقم هنوز بر سر عنوان منى رود

تن سرد گشت و داغ جنون گرم سوخنت
سر در ره تو رفته و سامان منى رود

ساقى زمى كدورت دل كم منى شود
بنشين كه داغ الله ز باران منى رود

چندان كه مى رويم بجايى منى رسيم
ريگ ار روان بود ز بيابان منى رود

رفتم به فكر زل? تو هنگام بيخودى
مستش مدان كسى كه پريشان منى رود

ديگر «كليم» اگر زلگدكوب حادثه
چون سرمه مى شود ز صفاهان منى رود.
كليم كاشانى


