
39   WWW.PEZHVAK.COM®-186 (December, 2006)                                                                  COPYRIGHT BY: PEZHVAK CORP.   (408) 615-1030

غزل امروز ايران
غزل هفتاد و چهار

محمد سلمانى
زير پاى هر درخت, يك تبر گذاشتيم

هر چه بيشتر شدند, بيشتر گذاشتيم
تا نيفتد از قلم, هيچ يك در اين ميان

روى ساقه هايشان, ضربدر گذاشتيم
از براى احتياط, احتياط بيشتر

بين هر چهار سرو, يك نفر گذاشتيم
جا به جا گمارديم, چشم هاى خبره را

تا تالش سرو را, بى ثمر گذاشتيم
كارمان متام شد, باغ قتل عام شد

صاحبان باغ را, پشت در گذاشتيم
سوختيم و ريختيم, عاقبت گريختيم

باغ گر گرفته را, شعله ور گذاشتيم
روز اول بهار, سفره اى گشوده شد

جاى هفت سين مان, هفت سر گذاشتيم
در بيان شاعرى, حرف اعتراض بود

هى نگو چرا نگفت, ما مگر گذاشتيم?
اين سؤال دختر كوچكم «بنفشه» بود

چندمين بهار را پشت سر گذاشتيم

آفتاب از جام
مشفق كاشانى

ساقى تقدير مستم كرد, مست از جام هستى
پر كشيدم با غريب آواى او تا بام هستى

از شراب نيستى, پيمانه ام لبريز بنگر
گرچه سر برداشتم, چون آفتاب از جام هستى

مرغ دست آموز با دستان اين صياد پيرم
سر ز پا نشناخته, افتاده ام در دام هستى

يك رگ هشيار در عالم, منى بينم زمستى
با عدم فرقى ندارد, خواب بى هنگام هستى

چون عقاب ابر, برخيزم به بوى پرفشانى
با صفير باد, از اين بام نيلى فام هستى

 دريا, دل ماQمى فريبد اين پرندين پهنه
جنبشى در زير دارد بستر آرام هستى
دل به سوى بى سويى, زين تنگنا ره مى گشايد

اين غزال تيز تك هرگز نگردد رام هستى
ره به خاموشى نگيرد كاروان زندگانى

مى رسد بر گوش جان هر دم طنين گام هستى
صبح روشن مى دمد از دامن انديشه «مشفق»

نيست ما را وحشت از ظلمت سراى شام هستى

نفرين
مسعود سپند

دولتت خفته باد اهريمن
خوابت آشفته باد اهريمن

از كV كوچه ها, خيابان ها
نفس ات رفته باد اهريمن

بر لبانت كه گريه مى طلبد
خنده نشكفته باد اهريمن

زينهمه تيره آه و خنجر اشك
سينه ات سفته باد اهريمن

تير باران و تير بارانگاه
همه بنهفته باد اهريمن

 عشق در كتاب تو نيستQواژه
از تو نشفته باد اهريمن

تا مزارت, سرود اى ايران
همه جا گفته باد اهريمن.

خوشا
شيفته شود ال يكى عارض دلفروز را

رشك حيات خضر كن زندگى دو روز را
طالب آملى

صدم غم هست, اما همدمى نيست
و گريك همدمم باشد, غمى نيست

هزاران رازم اندر سينه پژمرد
دريغا و دريغا, محرمى نيست

خمار آلودم, اما ساغرى نه,
سراپا ريشم, اما مرهمى نيست

گنه ناكرده باد افره كشيدن
خدا داند كه اين درد كمى نيست

سيه چالى نصيبم شد چو بيژن
چه گويم, با كه گويم, رستمى نيست

مبير اى خشك لب در تشنه كامى
كه اين ابر سترون را منى نيست

نصيحت ناپذير وحرف نشنو
دلى دارم; كه بى محنت دمى نيست

خوشا بيدردى و شوريده رنگى
كه گويا خوشتر از آن عاملى نيست

كم ست «اميد» اگر صدبار گويم
صدم غم هست, اما همدمى نيست
مهدى اخوان ثالث- زندان «ز» اسفند ۱۳۳۲

جاده ى جهنم
رفتم...

رفتم... رفتم...
رفتم و با بادهاى سوخته رفتم

در رگ آن راه پرت تب زده رفتم
سينه ز اندوه هاى گم شده تفتم

رفتم..., رفتم...!
ناخن ره را به چشم خسته كشاندم

روى شن داغ جاى پاى نشاندم
اشك نيامد ز ديده درد فشاندم!

رفتم...!
رفتم و بردم زنى كه زندگى اش را

باخت سر نرد شعرهاى سياهم
رفتم و بردم زنى كه دوزخ چشمش

سوخت مرا, سوخت, سوخت, كرد تباهم!
***

پيكر خلتش, به روى شانه ى زخميم
مويش چون دود تيره در نفس باد

دستش چون مار مرده سرد, لزج, نوچ
نرم عرق مى مكيد از شط پشتم.

لرزه ى مرگى به زانوان من افتاد!
چك چك سرب از لب جهنم خورشيد

بر تن من مى گذاشت لك سياهى
چشم ره, از فلفل غبار شده كور

گويى مى گفت:
-اى رونده ى تباهى!

***
يأس ولى خفته بود در دل اميد

آن جا... آن جا, در آن كوير پر از چاك
كنده زدم بر زمين گرم توان سوز
آن زن را روى خاك گرم فكندم

خنجر تيز از دل نيام كشيدم
سينه ى او را به ضربه يى بدريدم.

خيس ز خون پنجه را به خاك كشاندم
گور عميقى به دشت تV زده كندم

آن زن را
ژرف گور تشنه فكندم

اشك نيامد ز ديده درد فشاندم!
***
رفتم در راه باز رفتم, رفتم

رفتم و شب ها و روزها پى هم رفت
سايه ى خود بر قفا كشاندم و رفتم

رفتم و هر كس به من رسيد در آن راه
گفت: چه كردى?... نگاه كردم و رفتم

گفت كه: رفتم?... خموش ماندم و رفتم
رفتم...,
رفتم...

رفت.
نصرت رحمانى

گاه امروزدير
دير هنگام است;

در متاشاخانه ى تقدير
پرده افتاده ست,

صحنه تاريك است و تاالر از حضور مدعوان خالى.
ديگر اكنون, چهره ها را از گريم سرخگون

پاك بايد كرد;
صورتك ها را به آب تلخ عريانى

غسل بايد داد;
الشه هاى شخصيت هاى دروغين را

به زير خاك بايد كرد.
ديگر اكنون, بايد از انگيزه هاى راستين روبيد

گرد و خاك خام بازى هاى ديرين را
عقده بايد پيش روى آينه بگشود

تا ببيند آشكارا
در نهفت سينه قلب شمع آجين را.

*
دير هنگام است,

دير هنگام است و من از بازى بيهوده ى تكرار
خسته و دلگير و بيزارم;

اين منايشنامه, نه
اين پرده بازى هاى پى در پى

ميدهد هر حلظه آزارم.
اين زمان بر صحنه ى فرسوده ى تاريخ

طرح نو بنياد ديگر بايد آغازيد,
بايد از آذين يك ال رويه ى اشياء قالبى

{به روى صحنه پرهيزيد.
عصر,

عصر ديگرگونى انديشه هاى خفته در مرداب هاست;
/عصر تسخير فضا, عصر تكاپو, جستجو

{عصر خطر كردن به روى گرده ى خيزاب هاست;
عصر در زهدان شيشه كشنت بذر نبوغ ناب هاست.

واقعيت را, فضيلت را
جانشين قصه ى اوهام بايد كرد

آرمان سرنشينان برادر گون اين سياره ى خردينه را
الهام بايد كرد.

اين زمان خود بايد, آرى
تا خداوند منايشنامه ى تقدير انسان بود,

خويش خود در زير نور راستين
بازيگر نقش خدايان بود.
*

دير هنگام است ياران, وين زمان, بارى
صحنه آرائى بجز آئينه الزم نيست:

نقد خود, خود بايدت امروز ورزيدن
بى بزك هاى فريب آلوده, آرى,

سيرت خود را
الاقل خود بايدت ديدن.

***
جهانگير صداقت فر
نيويورك - ۲۴ فوريه ۱۹۹۵

دگر منى گويم
سخن مگوى كه سر تا به پا همه سخنى

تو شعر گرمى و زيبنده ى لبان منى !
چو آسمان, ز چه آغوش خويش وانكنم

ستاره يى تو و در ماهتاب پيرهنى
شود ز موج شگفتى, گل دهامن باز

چو بامداد بهارى, دمى كه خنده زنى
گر از سپيده سخن گويم و تبسم صبح

غمين مباش كه منظور من تو سيم تنى
دمى كه شعر مرا آورى به لب, مردم

گمان برند كه در كار وصV خويشتنى
دگر ز جلوه ى حسنت سخن منى گويم

تو خويش جلوه گرى كن كه بهترين سخنى!
عمران صالحى

اشتباه ما
يغماى جندقى

شد مشتبه ز كعبه به ميخانه راه ما
اى خوشتر از هزار يقين اشتباه ما

مى در سر و قرابه در آغوش و نام زهد
و اخجلتا كه شحنه بر آيد ز راه ما

مائيم آن صالح پرستان كه مى فروش
برداشت طرح ميكده از خانقاه ما

آخر تن ضعيV كشيدم به پاى خم
 حيوان گياه ماQست از كنار چشمهُر

حتريص زاهدان به ثوامب دهد عذاب
يارب چه بود و چيست ندامن گناه ما

را هم ز گوش بست و به چرخم ستاره سوخت
اين بود عاقبت اثر اشك و آه ما

چشم بگو فتاده كنم فرش راه عشق
باشد مگر كه يوسفى افتد به چاه ما

از احتساب شحنه چشمت چه شبروان
در ديده گوشه گوشه گريزد نگاه ما

چشمم به راه صبح شب غم سفيد ماند
يارب كسى مباد به روز سياه ما

يغما ز اشك و آه رعاياى چشم و دل
پيداست داد و داورى پادشاه ما

پريشان مى كنى ما را
ببادش ميدهى زلV و پريشان ميكنى ما را

ز رقص گيسوانت, سخت لرزان ميكنى ما را
بجان بر ميكشى آتش بهر برق نگاه خود

ز بيم تير مژگانت, هراسان ميكنى ما را
بدل شورافكنى آنگه كه بر هم ميزنى مژگان

بهر ايماى ابرويت, پريشان ميكنى ما را
شرر بر جان زنى هر دم از آن چشمان شهاليت

ارت, چو مستان ميكنى ما راّخراب چشم خم
تب و تاب آورى آندم كه لب چون غنچه بگشائى
شرار شوق شهدت, در تن و جان ميكنى ما را

مه گردون خجل از زيور قرص جمال تو
ز حسن ماه رخسارت, تو حيران ميكنى ما را

قيامت ميكند آن قامت زيبا و طنازت
بكار خلقتت سر درگريبان ميكنى ما را

چو آهو ميخرامى هر كجا با ناز و طرارى
به راه سايه ات, افغان و خيزان ميكنى ما را

چو رو پنهان كنى و ديده را سوى دگر گيرى
ز حس دوريت ره در بيابان ميكنى ما را

چه شيرين است ياد و صل و روياهاى آغوشت
به اوهام خوشت همواره مهمان ميكنى ما را
محمود بدوح سمنانى ۱۳۸۰

غمى كه من دارم
على اشترى (فرهاد)

درون سنيه نگنجد, غمى كه من دارم
خوش است با غم دل, عاملى كه من دارم

سرشگ ديده بيان كرد, ماجراى دلم
چه اعتبار? براين محرمى كه من دارم

از آن گلى كه برويد ز خاك من پيداست
ز هجر الله رخان مامتى كه من دارم

مرا ز گريه چه حاصل? كه رونقى ندهد
ببرگ زرد رخم شبنمى كه من دارم

بسوخت جان حريفان ز گرمى سخنم
عجب كه در تو نگيرد دمى كه من دارم

بيا و بر دل من رحم كن, كه از تنگى
در او قرار نگيرد غمى كه من داردم

سيرنگى بسازم
تار و پود خويش بر دل گيرم و چنگى بسازم

تا از آن ديوانه كن, پر شور آهنگى بسازم
 شبQآن قدر يا حق زمن, يا هو كنم در سينه

كز دل شوريده ام مرغ شباهنگى بسازم
يا كه بر هم مى فشارم تا كه سجيلش برآرم

اين دل خونين خود را آتشين سنگى بسازم
آن زمان همچون پرستو مى زمن آتش به هر سو

يا نه, زى آتش فشان خشم سيرنگى بسازم
مى زمن بر هم بساط رنگ و نيرنگ عدو را

من نه آن باشم كه بنشينم به هر ننگى بسازم
من نه سرهنگم, ولى سر مى نهم در پاى مردم

تا براى خويشنت پيرانه سر, هنگى بسازم
چون سحر كرديم شب را با عزيزان, دوست دارم

 خود صبح خوشرنگى بسازمQبا صفاى سينه
بعد از آن «گلبانگ» خواهم گر دلى بر جاى ماند
بازى نو باوه اى را, سرخ نارنگى بسازم
كمال اجتماعى جندقى«گلبانگ»

 چشمه ذهن

چه مى پرسى كجا بودم
و يا من, با چه كس بودم

منيدامن كجا بودم
من آجنا با كسى بودم
من بى دل كسى بودم

من آجنا با خودم بودم
تو با من نيز هم بودى

**
و ما با هم در آن خلوت, چه آتشها به پا كرديم

منيدامن! تو ميدانى? كه ما آن شب چها كرديم?
 نزديك, ما با هم شنا كرديمQچه ساعتها كه در آن چشمه

نسيم و بوسه و سيماب مه را, ما قبا كرديم
در اوج خواهش تن, بستر آن چشمه, محراب دعا كرديم

خدا بر ما ببخشايد, اگر لغزش; گناهى, يا خطا كرديم
اگر باور منيدارى

**
شبى بنشين كنار چشمه و با خويش تنها باش

در آن بزم اهورايى, تو شاهد باش و مينا باش و صهبا باش
 خاموش, چون روح مسيحا باشQبه جسم چشمه

براى عشق, ليلى باش و شيرين باش و عذرا باش
و چون شبهاى ديگر, چون گل نسرين تو زيبا باش

بزير ماه خليايى, در آن گسترده  آيينه, دمى محو متاشا
باش

و خواهى ديد
كه ذهن چشمه, از ما غرق تصوير است

و با هم بودن ما, كار عشق و كار تقدير است
م-ر- ربيعه


