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گيرم كه گلدان بلورين را,
گـيـرم كـه گـلـدانـهـاى ايـن گـلـخـانـه را بـر ســنــگ

بشكستند.
خيل گرازان را,

 مادر چرا بستند.*گيرم بباغ آرزو پرورده
با آنچه در راه است,

ترفند بيهوده ست.
بر يورش او هيچ رهبندى منى پايد.

چون در رسد هنگام,
با موكبش پر گل, بهار جاودان از راه ميآيد.

               سياوش كسرائى  شهريور ماه ۱۳۶۲
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به وعده گاه غم انگيز آخرين ديدار
چو گفتمش كه از اين پس ترا نخواهم ديد
لبش ز خنده فرو ماند و اشك حلقه زنان

چو موج خسته به چشم سياه او لرزيد
***

ز بيم آنكه نيفتد به چهره, اشك غمش
ز چشم هاى درخشان و خيل ناوك خويش

به اين اميد كه من اشك او نبينم باز
به حيله كرد نهان چشم پشت عينك خويش

***
دو باره لب به متناى خنده اى لرزاند

به اين گمان كه سرشكش ز ديده پنهان بود
 عينك ولى منى دانست*ز پشت شيشه

دو قطره اشك درخشان او منايان بود
***

از آن زمان به دو چشم هر آنكه مى نگرم
دو قطره اشك ترا حلقه بسته مى بينم
هميشه در تب جانسوز واپسين ديدار

دو قطره اشك به چشمم نشسته مى بينم
***

جدا شدم ز تو وز سوز واپسين بدرود
 من شعله هاى رشك افتد*به جان خسته

به ياد چشم تو در هاله هاى درد و دريغ
 من آن دو قطره اشك افتد*به چشم خيره

 عليرضا شجاع پور-تهران ۱۳۴۷        
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مرا گفتى: كه در شهر از چه دلتنگى?
چه كم دارى? چه غم دارى?.

چرا با كس نياميزى? چرا با خويش در جنگى?.
بجا گفتى,من از دشتم,

من از هر جا كه ديوار است بيزارم.
در آن پهناب بى ديوار

هر جائى دلم ميخواست مى گشتم.
مرا در دشت,روى ريگهاى گرم

شيرين خوابگاهى بود.
مرا دلبستگى,با نيش هر خارى

مرا الفت به هر برگ گياهى بود.
تن و جان مرا, با بته هاى دشت پيوندست.

هنوزم دل, بياد حلظه هاى دشت, خرسندست.
چو شب ميشد اميد صبحگاهى بود.
ز تنهايى چو ميشد, خاطرم غمگين

بسوى ازدحام شهرهم باريك راهى بود.
***

نپندارى,كه من در دشت,بيكس بودم و تنها
كبوترها, ز دستم دانه ميچيدند,

غزاالن را ز روى لط_, سوى من, نگاهى بود.
چو دژخيم سياهى,بر بيابان سايه مى افكند.

رداى مخمل تاريك شب, پولك نشان ميشد.
و بر امواج ظلمت,

زورق زرين ماهى بود.
***

منيدامن, چه طوفانى.
درخت ريشه دارم را, از آن پهناى بى ديوار,

در زندان شهر آورد.
منيدامن, چه شيطانى,

گرفت از دست جامم را بجاى شهد, زهرآورد.
اگر در دشت,مارى بود,اينجا,اژدها دارد

اگر در دشت,خارى بود,
اينجا, شهپر هر مرغ شمشير است

روان ساكنان دشت, چون گلهاى وحشى پاك,
ولى در شهر,

هر سو, دانه ودامست و تزوير است,
دلم در شهر ميميرد,

فضا در شهر خونين است,
هوا در شهر دلگير است

بپاى آدمى, در شهر, زجنير است.
***

اال اى بته هاى وحشى دشتى,
اال اى آهوان ساكن صحرا

شما را زندگانى,شاد و خرم باد
خروش مرگبار شهريان, از گوش تان كم باد
مرا سوى شما ديگر, اميد بازگشتى نيست.

دلم خواهد كه جيغى بركشم, افسوس دشتى نيست...
                رازق فانى  مارچ ۱۹۹۴- كاليفرنيا
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 دكتر شفيعى كدكنى                                     
در آينه, دو باره, منايان شد:

با ابر گيسوانش در باد,
باز آن سرود سرخ «انااحلق»

ورد زبان اوست.
تو در مناز عشق چه خواندى?-

كه سال هاست
باالى دار رفتى و اين شحنه هاى پير

از مرده ات هنوز
پرهيز مى كنند.

نام تو را, به رمز,
رندان سينه چاك نشابور

در حلظه هاى مستى
- مستى و راستى -

آهسته زير لب
تكرار مى كنند.

وقتى تو,
 دارت,*روى چوبه

خموش و مات
بودى,

ما:
انبوه كركسان متاشا,
با شحنه هاى مامور:

مامورهاى معذور,
همسان و همسكوت

مانديم.
خاكستر تو را
باد سحرگهان
هر جا كه برد,

مردى ز خاك روييد.
در كوچه باغ هاى نشابور,

م,ّمستان نيم شب, به ترن
آوازهاى سرخ تو را

باز
ترجيع وار زمزمه كردند.

نامت هنوز ورد زبان هاست.
                                           تهران,۱۳۴۸
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مهدى اخوان ثالث                                       
«اين دستهاى زيبا

اين دستهاى غمگين,معصوم
و انگشتهاى چابك و خوش طرح

با ناخن حنايى,
- چون شمعهايى كوچك روشن كنار هم-

با اين خطوط زنده و گويا
كه ابرهاى پاكى, با مهر, با گذشت

 آن, جاويد*در هر شيار ساده
باران روشنى و صفا بارد,

و هر درخت وحشى اين جنگل شگفت
بيرون زده ست و - مسكين! - بر جاى مرده است?

آيا چگونه بايد باور كرد?
اين دستهاى اين همه اطمينان بخش,

و آنگه چنان جنايت پر خوفى?
اين را دگر نشايد باور كرد...»

اين دستها چگونه? مى خواستم بگويم
با تيره روز مردك زندانى فقير,
- مثل دو روز, دو شب نورانى-

روزى,شبى,گلوى زنى را فشرده است?
چندان كه چشمهاى پر از هول و حيرتش

افزون ز صد بهشت خدا ميوه و شكوفه و گل دارد,
خوش منت و عط_ و حاشيه, اين دستهاى مهر

با اين همه طراوت و زيبايى
كاگاه,يا نياگاه,بيگاه, يا بگاه
هر اهتراز و جنبش آن بى شك

رقصى ست از لطافت و رعنايى-
آيا چگونه بايد باور كرد,

اين دستهاى اين همه انسانى
بيچاره خان امير

كه سالهاى سال, در آن دخمه بوده بود
و سالهاى سال دگر, بود بايدش

تا مرگ, اين به راستى آزادى بزرگ,
زين توبه تو حصار مصايب ربايدش

مى خواستم بگويم
اين دستها چگونه... و مى ديدم

آن دستها به چابكى و گرمى
همراه با خشونتشان نرمى

جاجيم وار جبه خوش نقشى از حصير
مى بافت دور تنگ بلورين خوش تراش.

تا كى, كجا, چگونه,
مينايك شراب شود, يا گالبپاش.

كم كم سياه مى شد و تاريك, و مى گرفت
با طرح بيشه اى,

- مثل گالبى دل من, امشب-
آن شب, دل گالبى كاواك شيشه اى.

مى خواستم بگويم,يا گفتم
اين دستها چگونه... كه ديدم,

چشمان او به سويى,نزديك هيچسو,
گم كرده است راه نگاهش را.

و زيادهاى مدفون, آوارى
چون بهمن سياه,

بربسته است,شايد راهش را.
ديدم كه,اى شگفت!

در چشمهاى او
غوغاكنان دو خرمن خون سوزد.

گويى دو مشعل است به پهناى زندگى,
كز پيه گرگ هار مى افروزد.

آجنا دو شرزه شير به زجنير بسته اند
كه انحناى گردنشان گويى

مى خارد.
خلتى گذشت و ديدم

اينك دو گرگ خسته, كه هر يك براى خود
اين, زوزه وار نالد و آن, زارد.

خلتى گذشت و ديدم
اينك دو ابر تيره كه مى بارد...

آنگاه, از او جدا
مى خواستم بپرسم [-از ابليس?يا خدا?-]

آن سال,سال شير كه زجنير پاره كرد,
آيا كدام پير زن جادو,

از پيه گرگ هار به پا كرد ابر قير?
و آنگاه با فسون

باريد بر گالبى پر خون خان امير?
تا چشم او سياه شود, دل سياهتر

وانگه,نفور از همه, از جان كشد نفير
وانگه مسير پر خطرى طى شود به خشم

تا بعد از آن مسير,
اين دستهاى غمگين, مظلوم

با اين خطوط زنده و زيبا
مثل دو تا كبوتر معصوم

چونين شوند اسير?
                            زندان قصر,مهرماه ۱۳۴۵
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چه گونه رام ترم ميخواستى
چه گونه خام تر از اين م

بى عصيان چرائى در خدمت اخالص
و قباى قناعت باالپوش پشت خميده ام

در شبان سردسير بى چيزى و افالس
چه گونه ميخواستيم

آرام تر از اين
كه تبر زين كاغذينم

منادى از رضاى خاطر و تسليم
و چنته ام سرشار حديث جبر زمان بود

و آيات صبورى
اى گرگ

اى به كلمه ى بى شبان زده در ظلمات
بره تر از اين م چه گونه ميخواستى

در دشت هاى بى عل_ از تطاول قحط سالهاى پى در پى
ميراث خوار نياكان سازگار پيشه ى خويشم

خل_ تر از اين م
چه گونه ميخواستى ?

  جهانگير صداقت فر                                  
                                   تيبوران- ۱۴ جون ۹۴
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  فريدون توللى                                         
نار, اگر بسيار بيند, دانه را

خند خندان, بر شكافد خانه را
گر تو, آن پر مايه نارى, در سرود

بر تو, زان قالب شكسنت ها, درود!
ورنه, تا انديشه گنجد, در سخن

نغمه, ناهنجار و بى آئين,مزن
چون, به وزن آرى, سرود سينه را

قافيه, قفلى است,آن گنجينه را
پرده, رامشگر,از آن بندد به ساز

تا خوش آواتر كند, هر اهتزاز
چامه نيز, اى جان جان, بى پرده نيست

جاى هر گفتار ناپرورده نيست
آنكه خواند موج نو, هر ياوه را

مار دوش آسا, ستيزد كاوه را!
ما كيان را,تخم افعى, زير بال

گر نهان دارى, و بال آرد, و بال
شعر ما را, پايه,آئين است و بس

راه ما ايرانيان, اين است و بس
هر كه خواهد, شعر بى آهنگ ما

كينه دارد,كينه با فرهنگ ما
گر تو, از فرهنگ خود, مانى به دور

بر تو, سيلى ها زند, هر دست زور
شعر فردوسى, نبودى گر به دست

خانه ويران بود, و صاحبخانه پست
مصر قبطى, در سخن تازى نشد

تا سخن, در چشم او,بازى نشد
آنچه, بر او رفته, روزى در ستيز

گر كنى انديشه, بر ما رفته نيز
بر تو ليك, آن عهد رجنورى گذشت

دور چنگيزى و تيمورى گذشت
از سكندر, تا عرب در هر هجوم

اين سخن نقش است و,آن بيگانه موم
ريشه محكم بود, اگر توفان سخت

ريخت ما را, برگ لرزان از درخت
اى, روانت فارغ از انديشه ها

تيشه ديگر, خود مزن, بر ريشه ها
ويژه,كز پارو زدن,خوابت برد

موج نو, در كام گردابت برد!
اى كه, دارى سينه,چون آئينه پاك

گنج ها دارى, تو در اين آب و خاك
تا نگيرد,بهره كس, از رجن تو

شد سخن, چون اژدها, بر گنج تو
پشت ,اگر يكباره, بر ماضى كنى

جان هر يغماگرى,راضى كنى
اين سخن, ميراث بس دانشور است

بر تو, درجى,از هزاران گوهر است
همچنان,كافتاده از دستى به دست

دست فردا, از تو خواهد, بى شكست !
واى اگر, از پشت آن زيبا تراش

اين گهر, زان ياوه ها,يابد خراش!
اى كه, سربازى كنى, در فوج نو

ت_, كجا سازد, به دريا,موج نو?
تا جهانى,خيره بر فرهنگ تست

گر, به پاسش دل نبندى,ننگ تست.
ÆÆÆb�d* v/ t'«u(œ

  ر- رستاخيز                                          
ا ياد تو ميخوامب, با ياد توام بيدارب

شادم كه رسد روزى,آن وقت خوش ديدار
سر در ره تو دادم,تيغ از سر من بردار

خواهى كه مرا بخشى,يا آنكه كنى بردار
وقت است كه باز آئى,در اين شب تنهائى

من بى تو پريشامن, سرگشته و حيرامن.
 گريامن*هرگز نرود در خواب,اين ديده

از دورى روى تو, بيمارم و ناالمن
 پايامن* آغازم, اى نقطه*اى حلظه

 پيدائى*يادم نرود هرگز, آن حلظه
هر حلظه به آن يادم, زان حلظه كه پيوستم
از خلق بريدم من,تنها به تو دل بستم
از دامن خود اى مه,كوتاه مكن دستم
ديوانه اگر هستم,از جام تو سر مستم

ديوانه منى ترسد, از وحشت رسوائى
رازم به تو ميگويم,اى محرم هر رازم
در بند سر زلفت, ميسوزم و ميسازم

 آوازم*اى همره هر شعرم,اى نغمه
دانى كه در اين غربت,با عشق تو دمسازم

آخر چه كنم ديگر,با اين دل شيدائى? .
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 محمد سلمانى                                         
بى تو بودن را متام شهر با من گريه كرد

دوست با من هم صدا ناليد دشمن گريه كرد
جاى جاى بى تو بودن را در آن تنگ غروب

آسمانى ابر با بغضى سترون گريه كرد
با هزاران آرزو يك مرد مردى پر غرور

مثل يك آالله در فصل شكفنت گريه كرد
اين خبر وقتى كه در دنياى گل ها پخش شد

نسترن در گوشه اى افسرد الدن گريه كرد
وسعت تنهاييم را در شبستان غزل

شاعرى با فاعالتن فاعالتن گريه كرد
گريه يعنى انفجار بغض, يعنى درد عشق

بارها اين درد را در چاه بيژن گريه كرد
يك زمان حتى تو هم در مرگ من خواهى گريست
مثل سهرابى كه در سوگش تهمنت گريه كرد
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ديگر به گوش ما نخوانيد اى بزرگان
بيراه و راه و خير و شر زندگى را

در خشت خام خود به چشم دل ببينيد
 ما را و اين فرزانگى را*آئينه

جستيد عمرى كيمياى عافيت را
بر ما گذاريد اين زمان يابندگى را

تازه نهاالنيم, سر و سايه گستر
از ما چرا گيرد سر بالندگى را?

از آن نوازشها چه حاصل گر ندانيم
در موج خيز زندگى پايندگى را?

تا پاى رفنت هست و اميدى و وصلى
بيهوده نشماريد اين جويندگى را

گفتيد بر ما: «روزگار تيره بنياد
از خاطر ما برده آن دل زندگى را»

از ياد برديد آن شكوه دل سپردن
 بخشندگى را*گم كرده ايد آئينه

عقل و صالح و خير از آن شما باد
بر ما ببخشائيد اين تازندگى را
                      ريتا پناهى « ارديبهشت ۱۳۷۵»
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آن مه كه گاه دميدن, خورشيد اين آسمان شد,
آن شط عشقى كه از مهر, در ملك ايران روان شد,

 آن,*آن چشمه سار كريمى,كز آب پاكيزه
صدها نهال فسرده,هستى گرفت و جوان شد,
آن بيد مجنون كه عمرى در سايه سار شگفت اش,
هر بى پناهى كه ره جست,فارغ ز جور زمان شد,

آن زن كه صدها دالور, در پيش عزمش نپاييد,
آن دم كه با بينوايان,همراه و هم آشيان شد,

 بى بديلى,كز عمق جان شريفش,*آن چهره
هر طفل بى ياورى را, چون مادرى مهربان شد,

 جهل,از چشم عالم نهان بود,*نورى كه در سايه
چون چهره بنمود, ظلمت از پرتو آن نهان شد,

مرغ اسيرى كه بشكست قفل قفس هاى زرين,
با صوت داودى خود, چون بلبلى نغمه خوان شد,

آنكو هزاران قنارى,در حنجر خويشنت داشت,
در جسم موسيقى ما, چون خون هستى روان شد,
تنها «قمر»بود و با او, صد جان عاشق كز آنها,

 ما, هم زنده ,هم جاودان شد!*موسيقى مرده
رادى و دين و مروت , رمز خلود «قمر» بود,

 اين زمان شد*با آنكه در نغمه خوانى, اسطوره
مى خواند و پيوسته مى گفت,اين شعر«حافظ»كه اكنون,
مضمون آن جاودانه, در شعر«شبنم»بيان شد.

هرگز منيرد كسى كه, شد زنده جانش ز عشقى,
گيرم كه از مابه عالم اين خاك تنها نشان شد.

بر تربت ما زمانى گر بگذرى همتى خواه
 عاشقان شد!*شايد كه اين خاك روزى خود قبله

ى ز شعر آفريدم,ّبا «شبنم» اشك خونين,در
با نام پاك تو اما, چون گوهر شايگان شد

                                          شبنم جهانگيرى


