
39   WWW.PEZHVAK.COM®-190 (April, 2007)                                                                  COPYRIGHT BY: PEZHVAK CORP.   (408) 615-1030

خوشا...خوشا...خوشا...خوشا...خوشا...
مهدى اخوان ثالث

صدم غم هست, اما همدمى نيست
وگر يك 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 و حرف نشنو
دلى دارم; كه بى محنت دمى نيست

خوشا بيدردى و شوريده رنگى
كه هرگز خوشتر از آن عاملى نيست
ز-ز اسفند ۱۳۳۲

تنگ لطمهتنگ لطمهتنگ لطمهتنگ لطمهتنگ لطمه
محمد پيمان

شرمنده ام ز رويت اى روح بردبارى
با خانه اى كه بودى عمرى در آن حصارى

چون شد كه برگزيدى تقواى عيسوى را,
اى مريم مقدس, با آن همه حوارى?

آيا فراتر از اين اعجاز ديگرى هست
در زندگى كه كردى با من تو سازگارى?!

من شاعرى جسورم, آشفته حال و سركش
ون, تنديس بى قرارىّ تلQتنواره

سيالب گون گذشتم با خشم از سر تو
چون صخره ايستادى بر پا به استوارى

بر دوش خود كشيدى پيوسته الشه ام را
چون ناقه كان عرب را مى برد در صحارى

تا باشدم پناهى در زير سايبانى,
با تنگ لطمه بستم بر گرده ات عمارى

آرام تن سپردى بر آنچه با تو كردم
من گرم تركتازى, تو كوه پايدارى

با خيزران غفلت هر دم زدم به جانت
مستانه, بى محابا, زخمى و زخم كارى

ل,ّ حتمQبا آن همه جراحت اى زاده
بستى لب از شكايت از روى رازدارى

ره با تو مى گشودم يك عمر و باز بودم
اعرابى و زبانى خالى ز حقگزارى

 توستQامروز نيز بارم بر پشت خسته
ردم به زير بارت با اين بزرگوارىُم

اى كاش بسته مى شد چشمم به روى هستى,
تا ديده ام منى ديد حالت بدين نزارى

تنها, فرشته خويم, دارم زبان كه گويم:
شرمنده ام ز رويت اى روح بردبارى

به ياد مبب بارانها

آبروى تاك
ناگهان از آسمان, دوزخ به زير آمد!

سيل سوزان در زمين جارى است!
تا سگ نفس كه را اكنون سرهارى است?

باز هم از اين پريشان. سيل بستر سوز,
سوخت هم فردا و هم امروز و هم ديروز.

پوستين را خاك,
پشت و رو كرده است پندارى!

آتش دل پوست را در خويش خواهد سوخت!
آتش سيال جوشان است از دريا و اقيانوس

آتش و باد است, آب و خاك!
عشق اينجا سينه خواهد كرد آيا چاك?

باز هم در جام ننگ من بريزيد,
آبروى تاك...!

۱۲/۶۶/دكتر قدمعلى صرامى ۱۵
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عبداحلليم شايق (پندار)

خسته از تنهايى و درد
خسته از بى همرهى, بى همدلى بى همزبانى

دل ز الفتهاى ديرين ياد ميكرد
ياد شيرين وطن بر جسم و جان بيداد ميكرد

***
خسته از تنهايى و درد

خسته از بى همدلى بى همرهى بى همزبانى
ناگهانى ---

در حريم سوز و ساز پارسى گويان رسيدم
نازنين بزمى كه او را چلچراغ شعر تابان بود

و قند پارسى افزونتر از ريگ بيابان بود
***

دستهاى يارى از هر سو بسوى من فراز آمد
در دل من شور و حال رفته باز آمد

حلظه اى دل از غبار غم ستردم
دل بدست مهربانيها سپردم

غصه ها پژمرد
قصه ها گل كرد

رجن و محنت رفت
شور و شعر آورد

حلظه اى در سايه زار جاودان شعر
حلظه اى در زير چتر بى زوال عشق

گرد غم از دل زدوديم
قصه هاى دلنشين گفتيم

شعرهاى دلكش و زيبا شنوديم
عاقبت آنشب

با همه شيرينى و گرمى سر آمد
صبحگاهى ديگر آمد
شامگاهى ديگر آمد

شامگاهى خسته و دلريش
ميسپردم ره بسوى كلبه تنهائى خويش

رهگذران را ميان راه ميديدم
جملگى سر مست جام همدلى و همزبانى

شادكام از مهرورزى
شادكام از مهربانى

دل ز الفتهاى ديرين ياد ميكرد
ياد شيرين وطن بر جسم و جان بيداد ميكرد

راول پندى, پاكستان ۱۹۸۱

نهنگنهنگنهنگنهنگنهنگ
محمد نوعى

نهنگم من اى تيره دل روزگار
مبادا ز دريا برومن كنى

مبادا تو اى هستى بى وفا
پريشيده و پست و دومن كنى
***

نهنگم به درياى هستى كه درد
نه بتواند از جنگ سردم كند

 تيز صيادهاQنه سرنيزه
گريزان ز روز نبردم كند

***
نهنگم به دريا كه بر پشت من

گرانى كند بار امواج خون
بر آمن كه پشت فلك خم كنم

به ساحل نشد گر مرا رهنمون
***
نهنگم كه دريا بود خانه ام
نگهبان خوشبخت دريا منم
ندارم هراسى ز پيكان تير

نهنگم ز پوالد و از آهنم
***

نهنگم من اى تيره دل روزگار
كه آزرده نامردمى ها دلم

كجا رفته دشمن? كه گويم بدو:
نهنگ خروشان دريا دلم

با آرزو آمدهبا آرزو آمدهبا آرزو آمدهبا آرزو آمدهبا آرزو آمده
گل نو رسيده چرا مى روى

بهار است اينجا كجا مى روى
چراغ كه خواهى شدن بعد از اين

تو اى نور كز چشم ما مى روى
همه جان يكى بودمان از نخست

چه شد آخر اى جان جدا مى روى
مرو! بى وفايان چنين مى روند

چه آمد كه تو با وفا مى روى
تو عشقى كه با آرزو آمدى

تو عطرى كه با بادها مى روى
 توستِ خطر خواهِ پاىِم خاكََرس

 بال مى روىِكه با رهروان
تو از باغ جانى, گل خون دل

از اين باغ, اى گل كجا مى روى!?
سياوش كسرايى مسكو, خرداد ۱۳۶۷

خنجرها، بوسه ها، پيمان هاخنجرها، بوسه ها، پيمان هاخنجرها، بوسه ها، پيمان هاخنجرها، بوسه ها، پيمان هاخنجرها، بوسه ها، پيمان ها
منوچهر آتشى

اسب سفيد وحشى,
بر آخور ايستاده گران سر:

انديشناك سينه مفلوك دشت هاست.
اندوهناك قلعه خورشيد سوخته است.

با سر غرورش; اما دل با دريغ, ريش
عطر قصيل تازه منى گيردش به خويش.

***
اسب سفيد وحشى- سيالب دره ها-

بسيار صخره وار كه غلتيده بر نشيب;
رم داده پر شكوه گوزنان.

بسيار صخره وار; كه بگسسته از فراز!
تازانده; پر غرور پلنگان.

اسب سفيد وحشى; با نعل نقره گون;
بس قصه ها نوشته به طومار جاده ها.

بس دختران ربوده ز درگاه غرفه ها.
***

خورشيد بارها به گذرگاه گرم خويش.
از اوج قله; بر كفل او غروب كرد.
مهتاب بارها به سراشيب جلگه ها;

بر گردن ستبرش; پيچيده شال زرد.
كهسار بارها; به سحرگاه پر نسيم,

بيدار شد ز هلهه سم او ز خواب.
***

اسب سفيد وحشى; اينك گسسته يال
بر آخور ايستاده غضبناك;

سم مى زند به خاك;
گنجشك هاى گرسنه از پيش پاى او

پرواز مى كنند.
ياد عنان گسيختگى هايش;

در قلعه هاى سوخته, ره باز مى كنند:
***

اسب سفيد سركش;
بر راكب نشسته; گشوده است يال خشم.

 اوست.Qجوياى عزم گمشده
مى پرسدش ز ولوله صحنه هاى گرم.

مى سوزدش به طعنه خورشيدهاى شرم.
***

با راكب شكسته دل, اما منانده هيچ.
نه تركش و نه خفتان; شمشير مرده است

خنجر شكسته در تن ديوار
عزم سترگ مرد بيابان فسرده است.

***
-«اسب سفيد وحشى! مشكن مرا چنين!

بر من مگير خنجر خونين خشم خويش
آتش مزن به ريشه خشم سياه من

بگذار تا بخواند در خواب سرخ خويش
گرگ غرور گرسنه من.»

***
ـ« اسب سفيد وحشى!

دشمن كشيده خنجر مسموم نيشخند,
دشمن نهفته كينه به پيمان آشتى,
آلوده زهر با شكر بوسه هاى مهر.

دشمن كمين گرفته به پيكان سكه ها.»
***

ـ«اسب سفيد وحشى!
من با چگونه عزمى; پرخاشگر شوم?
من; با كدام مرد; در آيم ميان گرد?
من بر كدام تيغ, سپر سايبان كنم?

من در كدام ميدان, جوالن دهم ترا?»
***

ـ«اسب سفيد وحشى!
شمشير مرده است.

خالى شده است, سنگر زين هاى آهنين.
هر مرد كاو فشارد دست مرا ز مهر;
مار فريب دارد; پنهان در آستين.»

***
ـ اسب سفيد وحشى!

در بيشه زار چشمم جوياى چيستى?
آجنا غبار نيست; گلى رسته در سراب.

آجنا پلنگ نيست; زنى خفته در سرشك.
آجنا حصار نيست; غمى بسته راه خواب.»

***
ـ «اسب سفيد وحشى!

 شان; قلب هاى گرم;Qآن تيغ هاى ميوه
ديگر نرست خواهد از آستين من.
آن دختران پيكرشان, ماده آهوان;

ديگر نديد خواهى, بر ترك زين من.»
***

-«اسب سفيد وحشى!
خوش باش با قصيل تر خويش.

با ياد ماديانى; بور و گسسته يال;
شيهه بكش; مپيچ ز تشويش.»

***
-«اسب سفيد وحشى!

بگذار در طويله پندار سرد خويش.
سربا بخور گند هوس ها به پا كنم

نيرو منانده تا كه فرو ريزمت به كوه.
سينه منانده تا كه خروشى به پا كنم.

اسب سفيد وحشى!
خوش باش با قصيل تر خويش.»

***
اسب سفيد وحشى اما گسسته يال

انديشناك قلعه مهتاب سوخته است.
گنجشك هاى گرسنه از گرد آخورش,

پرواز كرده اند.
ياد عنان گسيختگى هاش;

در قلعه هاى سوخته ره باز كرده اند

انفجار
اى دل ازين وضع پريشان منفجر  شو

زين عقده هاى سخت و سوزان منفجر شو
اين ماندن و جان كندن بيهوده تا چند?

اى خاطر شوريده سامان منفجر شو
اينان زبانت را منى فهمند, خاموش!

با اين سالح تند و سوزان منفجر شو
اى زن! درين زندان غم پوسيدى آخر

مردانه در اين كنج زندان منفجر شو
يا همچو باد از قلب اين صحرا گذر كن

يا همچو كوه از زخم پنهان منفجر شو
روزى هزاران بار مردن, جانگدازست

يكباره رو با قاتل جان منفجر شو
يا راه تنهايى گزين و بى شريكى

يا با شريك نامسلمان منفجر شو
شبنم جهانگيرى- ۷ ارديبهشت ۱۳۷۵

سازشسازشسازشسازشسازش
با خوانچه هاى شراب و عشق

رسوايى را در كوچه ى ممنوعه
كوس بر كوفت.

كسى را گستاخانه زهره ى پاسخ بود:
در هشتى آشتى
درى فراز شد,

ريد,ُشمع را كسى در آستانه سر ب
و پرده دار را

به كورى پنجره فرمان داد.
در هرم حلقه ها غرور بود و غزل,

دام و دانه نبود
عقدى به ميانه نبود

اّخنياگرى ام
سرمست

در راه شور و هوس
جهانگير صداقتپرده بر مى بست                         

بيرق آزادىبيرق آزادىبيرق آزادىبيرق آزادىبيرق آزادى
سالها در جستجوى حق, به هر در, سر زدم,

كس نديدم, هر قدر اين در زدم آن در زدم.
در همه دنيا نه نام از راستى بد, نى نشان,

هى شدم نوميد از اين در, هى در ديگر زدم.
دشمنى بد, هر كسى را من گرفتم جاى دوست,

رهزنى بد, دست بر دامان هر رهبر زدم.
هر كه را ديدم, براى نفع شخصى مى دويد,

پشت پا جز فعله و دهقان, بخشك و تر زدم!
بر دل صن� توانگر, زخمهاى پى به پى,

گه بنوك خامه, گاهى با دم خنجر زدم.
هر زمان اعالن كشتى كرد با من آسمان,

زود برجستم مبيدان, آستين را بر زدم.
جستم از هر بند و كردم پاره هر زجنير را,

بيرق آزادى مطلق به بحر و بر زدم.
ابوالقاسم الهوتى باكو- ژوئن ۱۹۲۲
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نيما يوشيج
شكوه ها را بنه خيز و بنگر
كه چگونه زمستان سرآمد

جنگل و كوه در رستخيز است
عالم از تيره رويى درآمد

چهره بگشاد و چون برق خنديد
توده برف بشكافت از هم

قله كوه شد يكسر ابلق
مرد چوپان درآمد ز دخمه
خنده زد شادمان و موفق

كه دگر وقت سبزه چرانى است
عاشقا, خيز كامد بهاران

چشمه كوچك از كوه جوشيد
گل به صحرا درآمد چو آتش
رود تيره چو طوفان خروشيد

دشت از گل شد هفت رنگه
آن پرنده پى النه سازى

برسر شاخه ها  مى سرايد
خار و خاشاك دارد به منقار

شاخه سبز هرحلظه زايد
بچگانى همه خرد و زيبا

آفتاب طاليى بتابيد
بر سر ژاله صبحگاهى

ژاله ها دانه دانه درخشند
همچو املاس و در آب ماهى

قبر سر موجها زد معل


