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اه هفت خان استجنير، رز
دكتر قدمعلى صرامى

اى مانده دربند!
آواز بردار!

زجنير در خويش است و خوش آواز مى خواند
هر حلقه از زجنير,

دروازه اى باز,
تنديسى از راه گريز است

زجنير, زندان نيست!
درها به روى ما گشوده است...

با چشم من تكرار در, تا بى نهايت
با چشم تو, افسوس, جز زندان, نبوده است

زجنير, پيچاپيچى راهى دراز است
دل بد مكن! اين راه كج نيست

راه گريز از خويش,
راه تهى از چاله ى ترديد و تشويش.

زجنير, راه هفت خان است.
زجنير پيما پهلوان است

پير است و بخت او جوان است
رويين تن است, اسفنديار داستان است

پيچيده در ببر بيان است
زجنير گامى چند,

از راه بى فرجام عشق است.
آواى او,

پيغام عشق است

روز و شب
شمس تبريزى

در هوايت بيقرارم روز و شب
سر ز پايت بر ندارم روز و شب

روز و شب را همچو خود مجنون كنم
روز و شب را كى گذارم روز و شب

جان و دل مى خواستى از عاشقان
جان و دل را مى سپارم روز و شب

تا نيامب آنچه در مغز منست
يك زمانى سر نخارم روز و شب

تا كه عشقت مطربى آغاز كرد
گاه چنگم گاه تا رم روز و شب

ميزنى تو زخمه و بر ميرود
تا بگردون زير و زارم روز و شب

اى مهار عاشقان در دست تو
در ميان اين قطارم روز و شب

مى كشم مستانه بارت بيخبر
همچو اشتر زير بارم روز و شب

بسكه كشت مهر جامن تشنه است
ز ابر ديده اشكبارم روز و شب

قصر مجنون
پناهى سمنانى

بستر آرامش جانها كجاست?
معبد آمال انسانها كجاست?

دلبرى تا دل  در او بنديم كو?
شاهدى بر عهد و پيمانها كجاست?

ما اسير ژاژ خائيهاى خويش
روزنى, زين تيره زندانها كجاست?

حسرت ديدار گل جامن بسوخت
آن حريV طرف بستانها كجاست?

سكر كافر مسلكى دل ميبرد
پسس شكوه و فر ايمانها كجاست?

هايهاى گريه آرامم نساخت
قصر مجنون بيابانها كجاست?

تا سكون تلخ ما بر هم زند
بادى از دامان طوفانها كجاست?

در درنگ خويشنت, پژمرده ايم
موج شورانگيز عصيانها كجاست?

شوق جوالن در سكومن هست ليك
آسمانها كو و ميدانها كجاست?

مانده در منت دو مرز بى نشان
ابتداها چيست? پايانها كجاست?

هيچ نقشى در جهان شادم نكرد
مرز استغناى انسانها كجاست?

ميگريزم در پناه انتظار
منزل پايان هجرانها كجاست?

گزير دندان مر
يدالله بهزاد: ۱۴ خرداد ماه ۱۳۴۵

نيم بى گمان از در زيسنت
بدين شوربختى كه من زيستم

همه ساله در زير دندان مرگ
به بدنامى زيسنت زيستم

چنان چون يكى پيكر از خاره سنگ
به دل مرده ام ,گر به تن زيستم

سر من به بالين شادى نسود
كه با غم به يك پيرهن زيستم

نبود آشيان جاى آرام و خواب
به هر شاخ نو يا كهن زيستم

فسر دم چنان شبنم بامداد
و گر بر سرير چمن زيستم

سربخت در خواب و من بوم وار
به بالينش فريادزن زيستم

يكى مردم از مرد و زن در گريز
 خويشنت زيستمjكه با سايه

نه فرزند جوى و نه پيوند خواه
گريزان ز فرزند و زن زيستم

سرود اهورايى از من مخواه
 اهرمن زيستمjكه بر كامه

 يدالله بهزاد كرمانشاهى شاعر استاد و فرهنگى فرهيـخـتـه*
در پنجم فروردين ماه امسال در كرمانشاه چشم از جهان فرو بست.
روزنامه كيهان چاپ لندن غزلى از او را چاپ كرده كه مى خوانيد.

ندانىز
محمد نوعى

بدانسان اشك از چشم من دخلسته مى ريزد
كه اشك از چشم ابر آسمان پيوسته مى ريزد

من ار خونريزى چشمان خونپاال منى ترسم
 بشكسته مى ريزدjكه آب از رخنه هاى كوزه

ز دل خون مى چكد بر سينه ام آهسته, مى دامن
اگر مينا شود خم, باده هم آهسته مى ريزد

در آن مسجد كه رندى پا نهد بر آستان او,
غبار كفر از پيشانى گلدسته مى ريزد!

سكوت من نشان از خشم بى پايان من دارد
كه خشم از چشم هر زندانى پا بسته مى ريزد

اسماعيل- رها
(۱)

ديرى منانده است
تا كاوه اى گرفته شود از ميان خشت

آبسنت است آزاده مادرش
ايران
(۲)

آئينه اى به پاى تو خواهم بست
تا راه را

غريبانه نباشى
ديريست وعده گاه

اى نازنين سراغ تو ميگيرد
پندارى

بيراهه رفته اى
(۳)

پرواز را,
بالم شكسته نيست

گفتند از ما اجازتى
ننگ است

بر شهپرم اجازه پرواز
پرواز را

پر پر زديم

عاشقانه ها
دكتر محمد طاهرى

سيه سنگم كه در دل غرق نورم
به ساحل رانده از درياى دورم

به گوشم ميرسد از موج دريا
كه عاشق پيشه و سنگ صبورم

***
گل خورشيد در مغرب فروشد

سپيدى با سياهى روبرو شد
شب آمد خستگى بنشست بر تن

دل سرگشته غرق هاى و هو شد
***

منى پيچيد به كوهستان صدايم
ز پا افتاده اسب باد پايم

منى پرسند پوپك هاى وحشى
 دير آشنايمjكجا شد رفته

***
نه آهنگى, نه آوازى, سرورى

نه گلبانگ قشنگ از ناى رودى
بيا دستم بگير اى مرغك عشق

كه من از شاخه ميافتم بزودى
***

زمستان نعره مستانه ميزد
خزان گيسوى يلدا شانه ميزد

پرستوى قشنگ شام پائيز
بروى طاق هشتى النه ميزد

 جوانه هاى كوچكjاز مجموعه

سوخته اختر
دو غزل از يغماى جندقى

مآشوب صبا طره جانانه ما را
 ما راjزجنير مجنبان دل ديوانه

او رنگ زمين داغ نگين بى كلهى تاج
جم رشك برد حشمت شاهانه ما را

دل شد پى زاهد بچه اى  آه كه تقدير
 ما راjبگشود به مسجد در ميخانه

بى نام و نشانيم به حدى كه در اين شهر
غم حلقه نكوبد در كاشانه ما را

پيمان شكند آب بقا را به درستى
 ما راjگر خضر ببوسد لب پيمانه

چرخم نه همين از وطن آواره پسنديد
 ما راjنگذاشت به ما كنج غريبانه

 و بازش نبرد خوابjخواب آورد افسانه
 ما راjچشم تو اگر بشنوى افسانه

يغما منم آن سوخته اختر كه چراغى
از ننگ نسوزد پر پروانه ما را

اشتباه ما
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 ماjرست از كنار چشمه
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 سود عاقبت اثر اشك و آه ما
چشم به كو فتاده كنم فرش راه عشق

باشد مگر كه يوسفى افتد به چاه ما
از احتساب شحنه چشمت چه شبروان

درز 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

آنك خط عبور
واصV باخترى

(۱)
در تغزل ابريشمين همسرايان مرگ و ميالد

و در كهكشان بوسه هاى منظوم رگبار بر پلك هاى فرو بسته سنگپاره ها
 زخمى نارجنستان هاى مشرقjاز حنجره

فرياد بر ميخاست:
آنك خط عبور

كه ناهنگام موريانـه هـاى مـقـوايـى از زنـدان چـوبـيـن خـويـش
برگشتند

تا عريانى زمين را از چـشـم انـدازى بـه پـهـنـاى فـاجـعـه ديـدار
كنند

 خاك بنويسندj عتيق هجرت را بر كتيبه هايى از خضوع المسهjو قصيده

(۲)
اى خوبترين همنشين شبانه هاى هميشه و هنوز

برگرد كه آن هفت ساالر سپيد گيسوى كهن را با من
در كهفى به تنگى روزگار به زودى ديدار خواهد افتاد
اى خوبترين همنشين شبانه هاى غربت هميشه و هنوز

كه از درگاه آيينه ها سبز سبز ميگذشتى
 نخلهاى بيمار راjآوايت ريشه هاى باژگونه

 دستان من پيوندى بودjبا رگهاى گشاده
برگرد و دست هايت- اين دو كبوتر سـفـيـد- را

از آشيان دست هاى من پرواز مده
سر انگشتانت اين دو مخمس بى همتا را به ذهن دستهاى من بسپار

و به زبان مخملين بالغت باران ها
بر صحيفه هاى شعور سرخ شقايق بنويس

 كدام رخشjكه سراجنام چابك سوار شيهه
در كدام جنگل دستها و بازوها

حصار خواب كدامين تهمنت را فتح خواهد كرد?
 آتشين كدام سالمانjو از تخمه

كدامين حالج
 كودكان كدام شهرjبا هجاهاى زبان هاى بريده

قنوت سرخ شهادت را بر بام هاى هفت اقليم خواهد خواند?

كابل- ۱۳۵۶

در سايه سار تيغ
مشفق كاشانى

سراپا شور و حالى, سوز آوازى, منى دامن
 سازى, منى دامنjنواى زير و مب در پرده

زها از كوره راه اين غريبستان تنهايى
به اوجى بى نشان سرمست پروازى, منى دامن

 نابىjحضور مخمل خوابى, به چشمم حلظه
حرير نرم مهتابى, سحر سازى, منى دامن

زالل آب ركناباد, گلگشت مصاليى
غزالى در غزل آباد شيرازى, منى دامن

زبان شيخ نيشابور, روح منطق الطيرى
بهار ارغوان در گلشن رازى, منى دامن

نسيم عالم آرايى, سحرگاه متنايى
شهابى, آفتاب شب براندازى, منى دامن

سرى افراختى در سايه سار تيغ خون آجين
ز خود بى خود درين سوداچه مى بازى, منى دامن

كتاب عشق را شيرازه با تار جنون بستى
درين دفتر سراجنامى, سرآغازى, منى دامن

گذشت عمر
گذشت عمر نه درد و نه حسرت افزودم

از آنكه منتظر درد و حسرتش بودم
شبى كه ديده نياسود و دل نياراميد

دو ديده بستم و بال خيال بگشودم
ز كوچه هاى جوانى و باغ خاطره ها

درى نبود كه با اشتياق نگشودم
به بازديد زمانهاى دور بى برگشت

ره سپرده چو شب هاى رفته پيمودم
گل سپيد سحر بشكفيد و شب پوكيد

غنود مرغ شباهنگ و من نياسودم
شب و خيال تو و آرزو و مشتاقى

چه مى كنند نگر با تن تب آلودم
دلم ز آيينه زنگار غم گرفت كه گفت

ز آه سرد تو جز تيرگى نيفزودم
درخت پير ندارد شكيب برق بال

ببار بارش رحمت بر آتش و دودم
عقاب گم شده ام در دل سياهى شب

نه حاصلى ز فنايم نه سودى از بودم
چو موريانه عصاى اميد خواهد كرد

نگين و حشمت و فرمان كجا دهد سودم
چو طبع مى كشدم هر كجا كه ميخواهد

چه جاى قوت مقوى و چشم بهبودم
نه صحبتم نه حضورم حالوتى دارد

نگاه سرد كسان گويدم كه مطرودم
(ديده ور)

پنهانه
مان من گرفته...»«اينجا كسى است پنهان دا

مولوى
اين, اوست, بشنويد! صدا مى كند مرا

هر دم كه با كتابى همبسترم به شور
هر دم كه در نگارش يك نامه

در خويش مى تنم
يا گاه آب دادن گل ها, به صبح ها

يا همچنين به هر دم ديگر كه در اتاق
من پرسه مى زمن;

ناگاه او جلوه مى كند
در سينه ام نفس چو مرغ قفس حبس مى شود

مى آيد او, ولى در آينه پنهان
انگار, ابرى عبور دارد از سرزمين جان
كز هر چه بودنى است جدا مى كند مرا

سر در پى اش
من مى دوم شتابان تا آستان در

- پاها گره گرفته به هم پيش مى رود-
پرواز پرده ها را, پس مى زمن به شوق

سر مى كشم ز پنجره, مشتاق
خم مى شوم به ديدن عمق پياده رو:

سبدُخورشيد مى رود كه بخ
باد است و برگ سوخته در باد

اما ز خط سرخ افق, او
در پرده هاى ابر نگه مى كند مرا

 يك قصهjرخ مى منايد از دريچه
بر مى آيد از بام يك صدا

مى غلتد در بازوان رود
با سبز و زرد جنگل, مى خواند او به غم

همراه بوى گل همه جا پخش مى شود
از خط يك خبر ,از گفتگوى شاد دو عابر

از كمترين دقايق انديشه هاى من
سر مى كشد برون

گويى كه مژده دارد بر لب
افسونگرانه خواب منا مى كند مرا

دامان من گرفته, نسيمى است خسته
مى كشدم نرم

رى كه ناوى عاشق راَچون آن پ
- با نغمه هاى آبى سحرانگيز-

در بحر مى كشاند
تا دوردست شهر و ديارم همراه مى برد

در كوى و بر زن و همه پسكوچه هاى عشق
مى گرداند

در جمع مى نشاند
اما ز گرد ره رسيده و نرسيده

با عشوه اى دوباره رها مى كند مرا
نه, نه رها منى كندم هرگز

اين بانگ اشتياق
در خواب هم مدام صدا مى كند مرا

سياوش كسرايى. مسكو, تير ۱۳۶۸

خط شكسته
مشفق كاشانى

آئينه اشك,  چشم بارانى من
 آه داغ پنهانى منjسرچشمه

اين خط شكسته چون غباريست غريب
پيدا شده  در كتاب پيشانى من


