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سخليج فار
منعمت آزر

خليج فارس چشم انداز زيباست
افق باز آسمان تا هست درياست
شمالش ساحل ايران زمين است
از آغاز زمان تا هر چه فرداست

✦✦✦

خليج فارس ما را مرزبان است
بر امواج بلندش ديده بان است
اگر دشمن كند آهنگ ايران,

به هر موجش هزار آتشفشان است
✦✦✦

خليج فارس تا موجش جهيده ست,
جهان تنها بدين نامش شنيده ست

خليج فارس يك نام از دو بخش است
كه تاريخ اين دو را در هم تنيده است

✦✦✦

خليج فارس شهد است و شرنگ است
زالل و آبى و فيروزه رنگ است

بروى دوست آغوشش گشوده ست
براى دشمن امواجش نهنگ است

✦✦✦

خليج فارس سدى استوار است
به هنگامان حري� كارزار است

به بوى باز رستاخيز ايران
دلش چون موج هايش بى قرار است

✦✦✦

خليج فارس در دل قصه ها داشت
چه مرواريدها پرورد و انباشت

كنون در ساحلش باغ بهشت است
كه سرو نيكنازش قامت افراشت

✦✦✦

خليج فارس را دارم درودى
درودى گرم همراه سرودى

اگرچه دورم از تو با دل تنگ
مبانى جاودان زان سان كه بودى

پاريس اسفند ١٣٨٧

دپشت ديوار در
م...سپند

پشت ديوار درد مردى هست
كز دل من نشانه ها دارد

زير بار ستم نرفته ولى
زخم ها روى شانه ها دارد

✦ ✦ ✦

پشت ديوار درد مردى هست
كز شب دخمه ها خبر دارد

سخن از جنس نور مى گويد
خشت خورشيد زير سر دارد

✦ ✦ ✦

پشت ديوار درد مردى هست
با چراغى و دفتر و قلمى

مى شكافد دل سياهى را
جستجو مى كند سپيده دمى

✦ ✦ ✦

پشت ديوار درد مردى هست
كه سرود هزار رود در اوست

مى رسد عاقبت به دريائى
كز لب موج ها درود بر اوست

✦ ✦ ✦

سالها رفته است و او با جان
بر ريا و دروغ مى تازد

پير تاريخ خوب مى داند
راستى مى برد منى بازد

پشت ديوار درد مردى هست
پرچم عشق مى كشد بر دوش

دست در بند و پاى در زجنير
مى كشد نعره با لبان خموش:

✦ ✦ ✦

كاى اسيران آنسوى ديوار
مى توان ديو را به بند كشيد

ميتوان در كمين ظلم نشست
بر ستيغ ستم  كمند كشيد

نياه كاليفرالى ٢٠٠٦  سن حوز١٢ جو

 (٢)اد عاشقان جهانهمز
قيصر امين پور

امروز هم
ما هر چه بوده ايم, همانيم

ما صوفيان ساده ى سرگردان
درويش هاى گمشده ى دوره گرد

حتى درون خانه ى خود هم
مهمانيم

اما كجاست خرقه و كشكول ما?
مى خواهم از كنار خودم برخيزم

تا با تو در سماع درآيم
اين دفتر سفيد قديمى

اين صفحه خانقاه من و توست
وقتى

من پشت ميز خود بنشينم
وقتى تو

در هيئت الهه ى الهام
آرام و بى صدا

مثل پرى شناور در باد
يا مثل سايه پشت سرم راه مى روى

و دفتر و مداد و كتامب را
كه در ك� اتاق پراكنده اند

از روى فرش كوچكمان جمع مى كنى
بى آنكه گرد هيچ صدايى

برحلظه  ى سرودن من سايه افكند
آرامش حضور تو عطر خيال را

بر خلسه وار خلوت من مى پراكند
و خرقه ى تبرك من دستهاى توست

پس گاهى بيا و پشت سرم حلظه اى مبان
دستى به روى شانه ى من بگذار

تا از فراز شانه ى من
اين سطرهاى درهم و برهم

اين شعرهاى مبهم خط خورده را
در دفترم بخوانى

تا سطرهاى تار
روشن شوند

تا من قلم به دست تو بسپارم
تا تو به دست من بنويسى

بعد...
-يك استكان چاى!(پس از خستگى)

-اين هم شراب خانگى ما!
-بى ترس محتسب

آنگاه در خانقاه گرم نگاه تو
ما هر دو بال در بال

برسطرهاى آبى اين دفتر سفيد
پرواز مى كنيم

اين اوج ارتفاع من و توست!
در دود عود و اسفند

همراه واژه هاى رها در هوا
رقص نگاه ما چه متاشايى است!

اين حلقه ى سماع من و توست!
 اسفند ٦٩

دمانه ى بيداد بگذركن!اين  زباور
ضا مقصدىر

آتشم تا باد بگذردِبنشين كنار
 جوانى ى ناشاد بگذردِخاكستر

بر از كجاى جهان, باز آمدى?ََاى ا
باران!ببار!تاغمم با باد بگذرد

 مرا مبند!ِ تلخ, دهانُاينگونه سخت و
 من, فرياد بگذردِبگذار از گلوى

 سبز تو بوده ست اين دلمِصيد اى عشق!
 خود, صياد بگذردِدردا اگر ز صيد

ل گلشن من ستُنام تو يادگار گ
هرگز مباد نام تو از ياد بگذرد

 من, قفس مسازِس براى دلََفدر هر ن
بگذار  اين پرنده  آزاد بگذرد

 عشق!ِ خوبِ تو مى نويسدم خطاطِدست
شادا اگر ز ديده ى استاد بگذرد

شيرين روزگار منيخواهد بعد ازين
 فرهاد بگذردِيك ذره از طراوت

 برگ, سرودت كبود كردِهرچند مرگ
باوركن! اين زمانه  ى بيداد بگذرد

ت پروازحسر
شنگ ابتهاج «سايه»هو

چند ياد چمن و حسرت پرواز كنم
بشكنم اين قفس و بال و پرى باز كنم

بس بهار آمد و پروانه و گل مست شدند
من هنوز آرزوى فرصت پرواز كنم

خار حسرت زندم زخمه به تار دل ريش
چون هواى گل و مرغان هماواز كنم

بلبلم ليك چو گل عهد ببندد با زاغ
من دگر با چه دلى لب به سخن باز كنم

سرم اى ماه به دامان نوازش بگذار
تا در آغوش تو سوز غزلى ساز كنم

به نوايم برسان زان لب شيرين كه چو نى
شكوه هاى شب هجران تو آغاز كنم

بادم عيسوى ام گر بنوازى چون ناى
از دل مرده برآرم دم و اعجاز كنم

بوسه مى خواستم ازآن مه و خوش  مى خنديد
كه نيازت بدهم آخر, اگر ناز كنم

سايه خون شد دلم از بس كه نشستم خاموش
خيز تا قصه ى آن سرو سرافراز كنم

ديبهشت ١٣٢٨ان، ارتهر

الله هاى سرخ
ىمحمدطاهركترد

پرستو جان پرستوى فرارى
رسيدى گر ديار عشق و يارى

رسان پيغام ما بر الله ى سرخ
كه پر پر گشته ايم از بيقرارى

خزان بود و غروب سرخ ياران
شب و پژمردگى در سبزه زاران

مرا سيراب كردند از غم عشق
پريشان قطره هاى مست باران

همراه خزان به باغ رويا شده ايم
شوريده و مستانه سراپا شده ايم

پيمانه به دست در چراغانى ماه
آهسته روان به كوى ليال شده ايم

شب نعره زنان زغم به تنگ آمده است
از نيمه گذشته تيره رنگ آمده است

ميخواست كه با پگاه پيكار كند
لغزيده و چون شيشه به سنگ آمده است

توفامن و شوق بيقرارى دارم
در تاب و توان ماندگارى دارم

از دشت سپيد صبح تا ظلمت شب
با دربدرى ستيز كارى دارم

به خوامب آمدى آهسته گفتى
كه مى خواهم ترا و آنگاه خفتى...

سحرگه شد سپيده راز را گفت
كه خورشيدى شدى ناگه شكفتى

چون ابر خزان پريش و سرگردامن
همسايه باد و همدم توفامن

برچنبره بزرگ اين چرخ فلك
مى چرخم و مى چرخم و مى چرخامن

حوم استاد خليلىيادى از مر
دى همان شدا منيكرش ركه فكر

القاسم غضنفرابو 
سحر مرغ خيالم پر فشان شد

به ياد اخترى از رفتگان شد
به استاد سخن در عالم حال

سخن از درد دوران بر زبان شد
بگفتم چندسالى شد خموشى

دگر بند آن زبان در فشان شد
خليلى رفتى و بزم سخن هم

پس از تو ورشكست و ناتوان شد
بياد آرم شب و روز خوشى را

كه در ايام غربت گيرمان شد
چه پندار و چه معنى ها كه روشن

زفيض صحبتت بر دوستان شد
ولى كوتاه بود آن روزگاران

بزودى آن بهار ما خزان شد
تو زير خاك بردى داغ ميهن

از آن صدالله زارى خونچكان شد
سپس چرخ فلك صحنه بياراست

به ماهم كامگارى ارمغان شد
نه تنها شوروى از خاك ما رفت

به فرق افتاد و رسواى جهان شد
ولى در كشور غم پرور ما

كه فكرش را منى كردى همان شد
بنام اسالم آمد, رهبران هم

همه چوكى گرفت و قهرمان شد
و ليكن زود بين هم فتادند

وطن در گير آشوب زمان شد
به پيش چشمهاى حيرت ما

دسيسه كارى دشمن عيان شد
نبود همسايگى و غم شريكى

پى يورانيوم اين داستان شد
ز اسالم و اخوت نام بردند

ولى آزار مردم كارشان شد
منيدامن چه ميگفتى درين حال

كه مات انديشه از ادراك آن شد
چوآنگه روزگار ملك ديدى

قلم در پنجه ات آتش فشان شد
تو فرزند بسى واالى ميهن

شعارت درد دل را ترجمان شد
روانت شاد باد اى عارف شرق

كه بى تو بزم دل بى همزبان شد
سى، ٦ مى ١٩٩٣جربلو مينگ ديل، نيو

ّبحدُآئينه م
دو قطعه  از جالل بقايى نائينى

نظر در آينه افكند الغرى روزى
بزرگ ديد چو خود را ورم به غبغب كرد!

از اين خيال كه اندام فربهى دارد
به كي� و لذت بسيار روز را شب كرد!

چو سفله اى كه مبنصب رسد بزرگى را
بخود گرفت و ندانست جاه و منصب كرد

بديد در دگر آئينه روى روزدگر
نحي� و الغر و از خوف الغرى تب كرد!

مسلم است كه خود را بزرگ مى بيند
كسيكه روى در آئينه ى محدب كرد

بهترين نگهبان
به شاه دادگرى مرد چاپلوسى گفت

كه از براى تو شاها دلم هراسان است
رسيدن بحضورت بدون تشريفات

براى قاطبه ى خلق سهل و آسان است
بحفظ خويش نگهبان بيشتر بگمار

 چرا كه پادشهانرا خطر فراوان است
نگر كه تا چه حكيمانه پاسخى فرمود

كه عدل  و داد مرا بهترين نگهبان است
بناى داد و دهش استوار و پابرجاست

هميشه كاخ ستم پيشه سست و لرزان است

خواب
شمندكتر مجتبا هود

آجنا كه باز آهوى وحشى دشت خواب
در سبزه زار چشم  تو بى تاب مى شود

وندرپناه بوته مژگان تيره ات
سر را به پا نهاده و در خواب مى شود

✦✦✦

آجنا كه سايه اى ز شكر خنده هاى خواب
برجاده لبان تو مى آورد پناه

آجنا كه چشم پنجره باز است تا سحر
تا شستشو دهى تن خود را به نور ماه

✦✦✦

تو خفته اى و دست نوازشگر نسيم
برپرده هاى خوابگهت شانه مى زند

من از تو دورم و غم اين راه پر هراس
بر دشت خشك خاطره ام النه مى زند
آبان ماه ١٣٤٦


