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انشناساير
للىفريدون تو

 جمِبه لوحى گرامنايه, بر تخت
چنين خواند دانشورى, از نقوش

كه دارا منم, آنكه بود اين بهشت
فرا پيش او, دوزخى پر وحوش

منش كردم از الله, بيجاده رنگ
منش كردم از سبزه, پيروزه پوش

من آن داد دادم, كه با بره گرگ
رفيقى كهن گشت و , با گربه موش

 شاهان, به تيغِگرفتم بسى تاج
نشستم بر اورنگ شاهى, به شوش

من  آمن كه هرگز چو من, كس نديد
جهان شهريارى, بدين ناز و نوش

 منِ مردان و اسبانِز پيكار
زمين توتيا گشت و, گردون خروش

حديث من, از من شنو, ورنه دهر
كهن پاره سنگى است, بى چشم و گوش

ز مغلوب اگر نيست حرفى به جا
منش كردم از بى زبانى, خموش.

چو پايان گرفت, آن همايون پيام
 سختكوشِو زان گفته, دانشور

بدو گفت فرزانه اى نكته دان
 غيرت به جوشِكه: اى مغزت از تاب

 ميخى, كه كوبيده دهرِاز آن مشت
 رخشنده هوشِ اين شاهِبه تابوت

 تنگِبخوان هر چه خواهى, كه از گور
 كس, داريوشِنخيزد, به تكذيب

 عالم مناندِ به تاريخَدريغا
زانگشت ما, چهره اى بى رتوش

ناز و نوش
شنگ ابتهاج «سايه»هو

تا خيال دلكشت گل ريخت در آغوش چشم
صد بهارم نقش زد بر پرده ى گلپوش چشم

مردم بيگانه را ياراى ديدار تو نيست
خفته اى چون روشنايى گرچه در آغوش چشم

وقت آن آمد كه ساغر پركنيم از خون دل
كز مى لعلت تهى شد جام حسرت نوش چشم

چشم و دل ناديده بر آن حسن پنهان عاشقند
آفرين بر بينش دل, آفرين بر هوش چشم

آتش رخساره روشن كن شبى اى برق عشق
تا چراغى بركنم در خانه ى خاموش چشم

مژده ى ديدار مى آرند يا پيغام دوست
اشك شوق امشب چه مى گويد نهان درگوش چشم

مى رسد هر صبح بانگ دلنوازت, ناز گوش
مى كشم هر شب شراب چشم مستت, نوش چشم

در غبار راه او اى سايه بينا شوكه من
منت صد توتيا دارم ازو بر دوش چشم
تهران , دى ۱۳۵۲

پائيزى ها
ىكتر محمد طاهرد

گلخانه ى پاييز به غم مى ماند
آئينه ى بشكسته ى جم مى ماند

پاييز اگر چه سخت زيباست ولى
او مى رود و فقط ستم مى ماند
✦ ✦ ✦

 پاييز كه غصه ها به خرمن دارد
زردى صفتى به باغ و برزن دارد
صدبار ز رجن عشق آرام تر است

چون گوشه اى از داغ دل من دارد
✦ ✦ ✦

گويى صفتى ز عشق در خويشم بود
كز زخم زمانه هيچ تشويشم بود

روزى كه برفت آن پرى با پائيز
غم هاى جهان شكفته در پيشم بود

✦ ✦ ✦

اين شام به سينه اش شرارت دارد
يك سلسله ابر اشكبارت دارد

توفان خزان رسيد  مى كوبد در
اى واى خداى من, چه كارت دارد?

✦ ✦ ✦

اين شام سيه به سينه مامت دارد
يك دسته گل فسرده از غم دارد
گويا كه پريشانى اين يلدا شب

فرياد دل مرا فقط كم دارد
✦ ✦ ✦

شب ديو سياه خفته را مى ماند
صد واژه, غم نگفته را مى ماند
در پنجره سحر, سر قله ى كوه

خورشيد,گل شكفته را مى ماند

«چشمهايت»
فشىمظفر در

قلب ما را كرده مفتون, كرده شيدا چشمهايت
مست و زيبا چشمهايت, شوخ و شهال چشمهايت

آتشى, سوزى, گدازى, اضطرابى, التهابى
در دل ديوانه ى ما كرده بر پا چشمهايت

من عجب دارم از اينكه خود سيه نبود و ليكن
روز روشن را سيه كردست بر ما چشمهايت

گرم و سوزان چون شهاب و مستى آور چون شرابى
بس خيال انگيز چون امواج دريا چشمهايت

آيتى از سحر و افسون, لعبتى بى چند و چون
عين جادو, شكل آتش, رنگ ديبا چشمهايت

قد موزون , روى گلگون, موى زيبا, روى خوبت
در چنين بازار گرمى كرده غوغا چشمهايت

گر بخواهم ترك عشق هرچه زيباهست گويم
ا چشمهايتّجمله را شايد توامن گفت ال

اين چنين چشم مرا در راه خود گريان نهاده
بوئى از مهر و عطوفت برده آيا چشمهايت

گرچه از چشمان بيمار تو شد بيمارى من
باز هم درمان درد من بود با چشمهايت

سرد و بيمهرى تو جانا, باز باشد بر مظفر
منبع عشق و اميد و آرزوها چشمهايت

سمند خسته
شمندكتر مجتبا هود

نگاه غمزده اش را به اطاق ايوان بست
سمند خسته ى جان را ميان ميدان بست

پرنده هاى اميدش نشسته كنج قفس
در قفس بگشود و زغصه آسان بست

درون سينه او زخم هاى نامردى
جرقه هاى خيالش درون زندان بست

هزار غنچه ى نگشوده لب, ز سرما مرد
چو قلب يخ زده اش را به موج و توفان بست

زخستگى كه منى خواست منتظر ماند
نگاه پنجره اش را به رهگذران بست

هميشه حسرت ايام در دلش مانده
ز ترس حادثه ها, آه در گريبان بست

شب سياه و ره تنگ و فرصت اندك
دوباره بغض گلو را گرفت و گريان بست

نفس باد
حسن مهدوى منش

س باد منى آيد, آىَفَن
خنده ى شاد منى آيد, آى

باغ را بوم به چنگ آورده
غير بيداد منى آيد, آى

همه ى چشم و لبان خشكيده
صاحب داد منى آيد, آى

زين خاليق كه بجان آمده اند
هيچ فرياد منى آيد, آى

ب الفرض بزن داد, نويدَسَح
نفس باد منى آيد, آى

✦ ✦ ✦

 ماِآب پاكى ريختى بر دست
 ماِاى كه در دستان تو پابست

َلغَهرچه كرديم از دعا و از د
وا نشد آخر يكى از شست ما

بارها بستيم دل برخاطرت
حاصل اما نيست هيچ از بست ما

با متام كوشش هر روزه مان
كوچه اى هرگز نشد بن بست ما

هركجا باشيم, ما هيچيم, چون
 پاكى ريختى بر دست ماِآب

ار ١٣٨٧سبزو

پيشكش به زندانى سياسى
توتنها نيستى

د سپندمسعو
تو تنها نيستى

اى مرغ شبخوان سحرآوا
بخونپاش دهان, كنج قفس
با قفل زندان مى كنى جنوا

سخن مى گويى از ديروز و از امروز و از فردا
و از فرداى فرداها
و پژواك صدايت

مى خراشد شيشه هاى عمر ديوان را
و نقبى مى زند تا هركجا و ناكجاى برزخ تاريخ

و در هر پيچش سرگشته ى ظلم و زبونى ها
به چشم خويش مى بينى

خروش و خشم خونبار دالورها و خونى ها
و مى بينى كه هر گردى

بپاى بيدق آزادگى سر مى كند سودا
✦ ✦ ✦

تو تنها نيستى
در چار ديوارى كه

طولش كمتر از عرض است و عرضش كمتر از طول است
و در انديشه ى ناپاك مزدوران جور و جهل مقبول است

و خيل گزمه ها خونريز
و سر مالى بى آذرم

جتاوز را به اين ناپاسداران مى كند جتويز
طپش هاى دلم باتوست

متاس سرفرازى ها
از آن آب و گلم باتوست

✦ ✦ ✦

تو تنها نيستى
زيرا كه بر بام و در زندان دژخيمان

ش بارانّنه تنها ابر و باد و غر
درود و آفرين عاشقان رهگذر باتوست

خروش اشك هاى مادران خون جگر باتوست
و در سوداى آزادى

سكوت جرأت انگيز پدر باتوست
و از آن دورترهاى نه چندان دور

ستايشنامه ى اسپهبدان تاجور با توست
و همگام سرود ناب ''اى ايران''

سپاس كوروش و منشور قانون بشر باتوست
اّو مى دامن ندارد قابلى ام

همين شعر ''سپند'' در بدر باتوست
✦ ✦ ✦

تو اى مرغ سحر آوا
تو اى چاووش فرداها

تو روزى خويشنت را از قفس آزاد خواهى كرد
و آنگه نوبت پرواز خواهد شد

وآغوش من و من ها به رويت باز خواهد شد
و اشك شادمانى شهر را از قهر خواهد شست

و از هر قطره ى اشكى
ستُهزاران دست خواهد ر

و خواهى ديد
كه مرد و زن تو را در چشمه ى خورشيد مى شويند

و سر در گوش يكديگر سرود مهر مى گويند
و راه عشق مى پويند

و من حتى اگر باشم, نباشم, هيچ نقلى نيست
تو مى مانى و مى دانى
وطن آزاد خواهد شد
وطن آباد خواهد شد

ك -١٢ دسامبر ٢٠٠٨نيويور

ه نشينّچل
مشفق كاشانى

حكايت من و دل, گر شنيدنى است هنوز
نگارخانه ى روى تو, ديدنى است هنوز

ه نشين شد, غمت مبادكه ماهّشب ارچه, چل
ز قاب پنجره ى شب, دميدنى است هنوز

كبوترى كه به تيرستم, شكسته پرش
گرش به لط� نوازى, پريدنى است هنوز

 تو را به دام غزل كس نياورد جز عشق
چرا كه آهوى چشمت, رميدنى است هنوز

به دامن چمنت, دست باغبان نرسد
كه غنچه ى لب لعلت, نچيدنى است هنوز

شگفت  نيست كه رنگين كمان ابرويت
به جان عاشق مسكين, كشيدنى است هنوز

هزار لؤلؤ تابنده از كرانه ى اشك
به پاى سرو روانت چكيدنى است هنوز

بيا كه در صدف لفظ, گوهر مضمون
به آب گوهر تو, آفريدنى است هنوز

 شاعر نوپرداز و برجسته ايران دو سال پيشقيصر امين پور
 بود وكنىكتر شفيعى كدددر تهران درگذشت, او شاگرد 

در واقع از نسل سوم يا چـهـارم شـاعـران بـزرگ بـعـد از نـيـمـا
يوشيج به حساب مى آمد.

ساكنان برون مرز كمتر به آثارش دسترسـى داشـتـنـد, ارج و
بزرگى او را من از ضجه هاى دردآلود دكتر شفيعى كـدكـنـى

گلها همـهدر مرگ او شناختم, اينك كه مجموعه شعـرش«
» به دستم رسيده كـوشـش مـى كـنـم بـا چـاپداننـدآفتابـگـر

آثارش در ماهنامه پژواك, برومنرزى هـا را نـيـز بـا كـارهـاى
ارزنده ى او آشنا كنم.                            نوح

قيصر امين پور                                                                                
-آسمان را...! ناگهان آبى است!

(از قضا يك روز صبح زود مى بينى)
دوست دارى زود برخيزى

پيش از آنكه ديگران
چشم خواب آلود خود را واكنند

پيش از آنكه در ص� طوالنى نان
باز هم غوغا كنند

در هواى پشت بام صبح, با نسيم نازك اسفند
دست و رويت را بشويى

حوله ى مندار و نرم بامدادان را
رم گونه هايت حس كنىُروى ه

و سالمى سبز توى حوض كوچك خانه
به ماهى ها بگويى

سفره ات را واكنى -نان و پنير و نور-
تا دوباره  فوج گنجشكان بازيگوش

بر سر صبحانه ات دعوا كنند
دوست دارى بى محابا مهربان باشى

تازه مى فهمى
مهربان بودن چه آسان است

با متام چيزها از سنگ تا انسان
دوست دارى راه رفنت زير باران را

در خيابانهاى بى پايان تنهايى
دست خالى بازگشنت از ص� طوالنى نان را

در اتاقى خلوت و كوچك
رفنت و برگشنت و گشنت

الى كاغذ پاره ها
نامه هاى بى سراجنام پس از عرض سالم...

نامه هاى ساده ى بارى اگر جوياى حال و بال ما باشى...
نامه هاى ساده ى بد نيستم اما...

نامه هاى ساده ى ديگر ماللى نيست غير از دورى تو...
گپ زدن از هر درى, با هر در و ديوار

بعد هم احوالپرسى با دوچرخه
با درخت و گارى و گربه

با همه, با هركس و هرچيز
هركتابى را به قصد فال وا كردن

از كتاب حافظ شيراز, تا تقويم روى ميز
آب پاشى كردن كوچه

غرق در ابهام بوى خاك
در طنين بى سراجنام تداعى ها...
با فرود قطره قطره قطره هاى آب

روى خاك
سنگفرش كوچه اى باريك را از نو شمردن

در ميان كوچه اى خلوت
 آبىِرو به روى يك در

پا به پا كردن
نامه اى با پاكت آبى-پاكت پست هوايى -

م يك بادبادك بسنت و آن را هوا كردنُبر د
يادگارى روى ديوار و درخت و سنگ

روى آجرهاى خانه خط نوشنت با نوك ناخن
روى سيب و هندوانه

قفل صندوق قديم عكس هاى كودكى را باز كردن
ناگهان با كش� يك حلظه

از پس گرد و غبار سالهاى دور
باز هم از كودكى آغاز كردن

روى تخت بى خيالى
روى قالى, تكيه بر بالش

در كنار مادر و غوغاى يكريز سماور
گيسوان خواهر كوچكترت را

با سر انگشتان گيجت شانه كردن
و انار آبدارى را

توى يك بشقاب آبى دانه كردن
امتداد نقش هاى روى قالى را

با نگاهى بى هدف دنبال كردن
جوجه ى زرد و ضعيفى را كه خشكيده

توى خاك باغچه
با خواندن يك حمد و سوره چال كردن

فكر كردن, فكر كردن
در ميان چارچوب قاب بارانخورده ى اسفند

خيرگى از ديدن يك اتفاق ساده در جاده
ديدن هر روزه ى يك عابر عادى

مثل يك يادآورى
در سراشيب فراموشى , مثل خاموشى

ناگهانى
مثل حس جارى رگبرگهاى يك گل گمنام

در عبور روزهاى آخر اسفند
حس سبزى, حس سبزينه!

مثل يك رفتار معمولى در آيينه!
عشق هم شايد, اتفاقى ساده و عادى است!

گتوند, اسفند ۶۹

انه ى آبى اسفندتر


