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من من باران نه,
پندارى كه طاق آسمان سوراخ و بر بامش

شناور موج درياها
شر شر يكريز الكردار باران است,

از هيبت به پا كرده است غوغاها
قصد بيرون آمدن دارى اگر,

بارى حذر كن, مرد!
مهلت چترى گشودن نيست
فرصت زور آزمودن نيست.

باد بيرحمانه ميتازد در اين پهناور فرسنگ تا فرسنگ,
[نه چه ميگويم كه «پهـنـاور» , غـلـط گـفـتـم,كـه چـشـم

ازاند
از حصار تورى نه توى باران تنگ گشته, تنگ.]

 باد مى توفد و هرگه گاه رعدى نعره برمى آردو بارى
اق اين [ديگر نه گنبد,سقG سربى رنگ]از اعم

را مى شكافد آذرخشى هـر گـه و بـىو قلب آسمـان 
گاه

با هزاران چنگ,
جاى خون اما ز چا كاچاك ,آب ميريزد.

و من وحشتزده, انگار قايقران, ره گـمـكـرده در
كوالك, در پهناى اقيانوس

لـب بـه دنـدان مـيـگـزم از هـبـيـت ايـن صـحــنــه ى
كابوس...شايد اما خواب مى بينم:

در سرابى تب زده اطراف خود را سـر بـه سـر در
آب مى بينم

شط شب را در خط مرداب مى بينم,
شيهه ى صدها هزاران اسب مادر مرده ى رم كـرده ى

وحشى
در فضاى اين دگر بى بام و بر ميريزد از هر گوشه,

از هر جا
غريو ضجه مى آيد ز پشت پرده ى فردا...

و ميدامن,
تو شايد از سرناباورى با خود مى انديشى:

«نفير باد بايد بوده باشد»,اما... نه,
اين نبرد آذرخش و تندرو سرماى جانسوز زمستان

است,
ز مهرير اين زمستان در پى جان است

اين نهيب كينه توز خشم توفان است...
بارى, آرى باز هم يكنفس , بى حلظه ئى ترديد

رد, باد مى تازد,ّرعد ميغ
زمين كG كرده لب در عرصه ى كوالك ميلرزد

وز نهفت آسمانى كش منى بينم به آسانى,
آب, باور كن- چك چك باران نه,

ناكس چشمه چشمه آب مى بارد,
به آهنگ ز بيخ و بن برافكندن

چه بى رحمانه و بى تاب مى بارد
و من اكنون, من قالب تهى كرده-

در اين حيرت كه آيا كشتى نوحى نبايد ساخت?
اسب ها را زين نبايد كرد?

سوى امن ساحلى ديگر نبايد تاخت?
ليك آن «من»,- آن من ديگر -, «من» عاقل

تر از من ميدهد پاسخ كه:
«خـود را در چــون ايــن تــوفــان نــاغــافــل نــبــايــد

باخت», «صبر بايد كرد,
گر به زور رنگ و بوم ذهن حتا

در افق رنگين كمانى نقش بايد كرد,
تا طلـوع صـبـح خـواهـد مـرد بـى شـك, ايـن شـب

نامرد.
من بدين پندارم, اما... واى

اين سياه بغض كرده همچنان يكريز مى بارد
وين خروشان جنگى جنگاوران,توفان
حلظه ئى دست از سرما بر منى دارد.

مرد!
قصد بيرون آمدن دارى در اين غوغا اگر,

بارى حذر كن,
مهلت چترى گشودن نيست
فرصت زور آزمودن نيست

اين حريG پير امشب باد و باران است,
ز مهرير اين زمستان دشمن جان است

حيلتى در بطن اين هنگامه پنهان است,
توفان است, توفان است.

جهـانـگـيـر صـداقـت فـر سـان رافـائـل - مـارس  
۱۹۹۱

* شعر توفان , تعبير تازه اى از شعر «زمستان»
مهدى اخوان ثالث است.هر دو شعر ضمن تصوير
فـضـاى وحــشــت بــار و خــفــقــان آلــود اجــتــمــاع,

 زمستان و توفانى سرد و بنـيـان كـنnبازگوكننـده
nاست كه سـالـهـاسـت مـلـت مـا را در زيـر سـيـطـره

هولناك خويش زمين گير كرده است.

سر و نازى در كنـار مـزار مـادرم روئـيـده بـود, كـه مـن, در شـعـرى بـه نـام
«سرو»,از او ياد كرده بودم و هميشـه احـسـاس مـى كـردم مـادر, پـس از
مرگ نيز با «قطره خونى كه به جا مانده در آن پيكر سرد» سرو را - كه
خواهر من بود تاب و توان مى بخشد. تا روزى خبر شديـم كـه آن جـا را

  فريدون مشيرى         نهالستان كرده اند!
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خاك تو را به باد سپردند
سنگ تو را - ندامن - آن فوج سنگدل

سوى كدام باديه بردند
و آن خامش جنيب,

 مراnآن سر و سبز, خواهر دردانه
 مزار تو, باال گرفته بود.nكز سينه

نامردمان به هيچ شمردند!
چون من, هزار زخمى,در خشم سرخ خويش

آن خاك زير ورو شده را مى گريستند
 پوچى استnآرامگاه, واژه

وقتى كه رفتگان
در تنگناى خاك هم آسوده نيستند.

غم نيست, مادرم,
تو هر كجا كه هستى, در خاك, باد, آب

جان شكفته در همه ذرات عاملى
 غمىnمهر نهفته در پس اين پرده

روح تو, در كشاكش اين قحط سال عشق
جان مى دهد به من.

من,هر كجا كه باشم,
تا نسل ابلهان را با تيغ شعر خويش
بردارم از ميان و براندازم از جهان

پيكار مى كنم
سوگند مى خورم

ياد حتمل تو, توان مى دهد به من.
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غرق گشتم ! در كجا? در ظلمت چاهى شگفت
پشت سر, سرداب مرگ و پيش رو راهى شگفت

واپسين آواز من, فرياد حيوانى اسير
با هراس حلظه هاى شوم و گهگاهى شگفت

با تنى خونين روان بودم كه ناگه گم شدم
در غريب نعره هاى زخم جا نكاهى شگفت

ماندم از رفنت كه حسى گفت تنها نيستم
اى بسا رهرو چومن افتاده در چاهى شگفت

بى گمان در بند هستى سوز اين سردابها
گم شده از دير گاهان خيل گمراهى شگفت!

اين مكان دوزخى ظلمتهگى بى انتهاست
بى اميد كور سويى از سحرگاهى شگفت!

 آتش شود,nرغم اين,شبنم,زمينت طعمه
چونكه برخيزد زمانى از دلى آهى شگفت!*
شبنم جهانگيرى  تهران - پاييز ۱۳۷۹
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   محمد سلمانى                                          
چيزى بگو صداقت ايمان من به من

دستى بزن تلنگر وجدان من به من
از چار سو محاصره را تنگ كرده است

با تارهاى وسوسه شيطان من به من
در پرتگاه وسوسه, خواهش برهنگى

حرفى بزن جنابت عريان من به من
ترديد را در آينه تعبير مى كند

بانوى خواب هاى پريشان من به من
فانوس باش راه جناتى نشان بده

اى خفته در تالطم طوفان من به من
راز بهشت گمشده ام را بگو بگو
 عصيان من به منnدر آخرين دقيقه

آن كس كه مى كشد به تباهى مرا كسى است
 جان من به منnنزديكتر ز رابطه

تبديل عشق من به هوس از كسى كه اوست
مثل خيانتى است ز چشمان من به من

 يك عشق پاك راnتكرار كن خالصه
در كوچه هاى خلوت عرفان من به من
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ما ز ياران كهن چشمى به يارى داشتيم
خود نبودند آنچه ما يك عمر مى پنداشتيم

دل به اميدى, به دلسوزى حديث عشق گفت
بذر كين انگار در جان و دل او كاشتيم

 آنان كجاnما كجا و دل كجا, افسانه
خار پروردند و ما آن را گلى انگاشتيم

چشمشان هر چند عشق بى ثمر بسيار ديد
ما به سستى و كژى, عشقى بنا نگذاشتيم

زانكه پا برجاست تا خورشيد تابد در سپهر
مهر خود از خاطر ناباوران برداشتيم
ريتا پناهى «فروردين ۱۳۷۵»
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 دو شعر از خليل الله خليلى                               
چيست دانى شعر من? چون بوستانى كاندر آن

مادر انديشه, عمرى پاسبانى كرده است
آه, مانند نسيم آنرا نوازش داده است

اشك, چون باران بر آن گوهر فشانى كرده است
آرزو بر غنچه اش بنهاده گر لبخند شوق

ياس بر هر برگ تاثير خزانى كرده است
دل, در آن از خون گرم خويش گشته آبيار

تا چنين گلهاى آنرا ارغوانى كرده است
آسمان نيلگون از بس بر آن تابيده نور

سبزه هاى دلكشش را آسمانى كرده است
از كهن تاريخ ما بر شاخسار اين چمن

مرغ حق تا صبحگاهان نغمه خوانى كرده است
حسن را نازم كه آنرا كرده وقG خويشنت

عشق را نازم كه آجنا باغبانى كرده است
حسن گندم گون محجوب سيه چشمان مست
اندرين گلزار هر كارى كه دانى كرده است
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 توانگر+خانواده
تا خويش را پناه دهد زير خيمه ئى

صد خامنان غمزده را بى پناه ساخت
تا يك كاله وارستاند مند ز خلق

صد طفل را بجور و ستم بى كاله ساخت
«منعم بكوه و دشت و بيابان فقير نيست»

«هر جا كه رفت خيمه زد و بار گاه ساخت»
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خدايا تو بوسيده اى هيچگاه
لب لعل فام زنى مست را?
زوسواس لرزيده زانوى تو

به پستان كالش زدى دست را?
خدايا تو نوشيده اى هيچگاه
ز جام لب زن, شراب هوس?
خدايا تو افشانده اى اشك خويش
ز چشم متنا به دامان كس?

خدايا به محراب چشمان زن
سر سجده بر خاك بنهاده اى?

براى تن شهوت انگيز او
دو دست طلب هيچ بگشاده اى?

خدايا تو افكنده اى يك نگاه
به پستان لغزان و عريان او?
پس آنگه نگاه تو لغزيده است
بدنبال گيسوش تاران او?

خدايا تو هيچ از زنى خواستى
كه يك شب بخوابد در آغوش تو?

سحر مست برخيزى از بسترش
گناهش فتد جمله بر دوش تو

خدايا دلت خواست تا نيمه شب
بنوشى بدانسان كه گردى خراب
لب خويش بر ساق صافش نهى
ز فنجان نافش بنوشى شراب?

خدايا شبى شد كه مدهوش و مست
ره خانه خويش را گم كنى?

بكوبى در روسپى خانه ها
به ميخانه سجاده درخم كنى?

زنى تكيه بر تخت و خلقى پريش
ندانى كه اين بيقرارى ز چيست?
رسد ناله تا آستانت ولى
ندانى كه اين ناله ها بهر كيست?

تو اى ايزد رانده از دردها
ندانى كه احساس و اندوه چيست

شبى گر بيائى به ميخانه ها
بدانى خداوندشان كيست كيست

+در سوگ قهار عاصى , شاعر شوريده
دوران ما, كه يادش گرامى باد.
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ز شهر سوگواران, قاصدى آمد
به دوشش كوله بارى ديدم از مامت

به دستش بسته ئى از غم,
نپرسيدم چه آوردى

چو بگشودم, دلى در كوله بار او نهان ديدم,
دلى از عشق ماالمال,

دلى خون گشته از غمها,
به تنگى غنچه را مانند,به وسعت همسر دريا,

دلم لرزيد پرسيدم:بگو اين چيست?!
اى قاصد چه آوردى?!

دلى با اين بزرگى,در كدامين سينه پنهان بود?!
 گيتى, از اين مشعل درخشان بود?!nكدامين گوشه

سكوتى تلخ, بر لبهاى قاصد سايه افشان شد,
به چشمانش نظر كردم,

دلم از وحشت پيغام قاصد سخت لرزان شد,
كه جاى حـرف, املـاس سـرشـكـش, روى مـژكـان

بود.
***

بدستم داد آن دل را
دل خونين وبسمل را

هنوز از آرزو لبريز,
هنوزش گوئيا جان بود

هنوز اندر رگش جارى, شراب سرخ ايمان بود.
***

يقينم شد, كه قوغ آتش اين دل,
 شاعر منى گنجد,nبه جز درسينه

صدا كردم: بگو قاصد! به شهر ما چه بحران بود?
 مردم?nچه آمد بر سر آن شاعر شوريده

مگر آن وارث فرهنگ را كشتند?
مگر باروت, در بيخ «درخت عاشق» افگندند?

***
و قاصد گفت: آرى, من ز شهر تيره بختان باز ميگردم,

و آنشب, يك شب سرد زمستان بود,
هوا دلگير, شب تاريك و در گردون,

خروش رعدو باران بود,
تن باشندگان شهر,

از دهشت, چو شاخ بيد لرزان بود,
كه ناگه, آذرخشى در فضا پيچيد,

سپيدار بلند قامت شاعر به خاك افتاد.
اجاق گرم شعر افسرد,شاعر مرد,

***
 خاكستر جسمش,nو من از توده

نگين تابناك هستى اش,
- يعنى دلش را- جستجو كردم,

و آن را با خود آوردم,
كه ترسيدم مبادا قلب شاعر,

پايمال ناكسان گردد,
كه آن وادى, اقامتگاه دزدان بود,

و اين گوهر, نه ارزان بود,
   رازق فانى (شاعرافغان) دسامبر ۱۹۹۴ كاليفرنيا
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 دكتر شفيعى كدكنى                                   
به هنگامى كه نور آذرخش

آن بيشه را
از سايه عريان كرد,

و باران خواب پر آب گياهان را
به دشت آفتابى برد,

و باد صبحگاهان
شاخ پر پيچ گوزنان را

به عطر دشت ها آميخت,
در آن خاموش گه تاريك گه روشن-

نگر آجنا چه مى بينى?
شهيدى, يا نه:

روح الله اى در پيكر مردى
جتلى كرده

 بيدارى و ديدار.nاز آيينه
در آن باران و در آن ميغ تر دامن -

نگر آجنا چه مى بينى?
درون روستاى خواب,

درختان فلج بيمار و آن طفالن خردينك
گرسنه زير بار كار,

و مردانى كه با دستان خود
سازند پيش چشم خود

ديوار,
و باالتر و باالتر,

تو در آن سوى آن ديوار آبسنت-
نگر آجنا چه مى بينى?
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واى از دل ديوانه ام, از خويشنت بيگانه ام
يكدم منى پرسى چرا, حال دل ديوانه ام?

دست من از دامان تو, كوتاه كى گردد دگر
اكنون كه گويد اين و آن با يكديگر افسانه ام

حيران شدم در كوى تو, افتاده در زجنير تو
در ظلمت گيسوى تو, گم كرده راه خانه ام

 ميخانه ات محتاج جام باده اتnدر گوشه
حاال كه مخمور توام بشكسته اى پيمانه ام?

مسجد كجا, معبد كجا, دير و كليسا در كجا?
از مستى ام دانى چرا من ساكن ميخانه ام?

مست و خرامب كرده آن چشمان زيبايت دگر
برق نگاهت ميدهد برباد اين كاشانه ام

گه ميزنى آتش به جان,گه ميكنى خود را نهان
درگيرو دار اين و آن, تو شمع و من پروانه ام

باز آى و بر چشمم نشين, حالم نگر روزم ببين
عقل و جنون توام شده, ديوانه اى فرزانه ام
همچون خدا جان ميدهى, همچون هوس دل ميبرى
گه اين دهى گه آن كنى, اى گوهر يكدانه ام

                                          ر- رستاخيز

q<« `>?ابوتراب جلى
شب, گريه شمع اجنمن از طرفى

 اشك خويشنت از طرفى+من غرفه
چون صبح اجل دميد خاموش شدم

ىشمع از طرفى فتاد و من از طرف
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به هر چمن كه گلى هست و جويبارى هست
مرا بياد تو از گريه يادگارى هست

بيا كه با همه حرمان و ياس و ناكامى
در انتظار تو قلب اميدوارى هست

بدام زلG توام پاى بند و مدعيان
گمان برند بدست من اختيارى هست

در آن ميان كه كند جلوه قامت و رخ دوست
چه احتياج به سروى و الله زارى هست

 شوقnقدم به باديه عشق نه, كه بوسه
زند بپاى تو هر جا كه نيش خارى هست

 صافى طلب نه از زاهدnمدد ز باده
اگر بخاطرت از رجن و غم غبارى هست

اگر چه عمر سر آمد ولى هنوز مرا
براه دوست جلى چشم انتظارى هست
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 چنگ ماه بايد شد,nيا زخمه
يا زخم سياه چاه بايد شد.

با قهقهه اى سكوت را بشكن!
چون مست شدى, سياه بايد شد.

اين يك نفس است, ژرف بايد بود,
فرياد بس است, آه بايد شد.

 آفتاب, شب بسته است,nميخانه
بر درگه او پگاه بايد شد.

اين ماه و ستارگان منى دانند,
چون و كى و از چه راه بايد شد.

 رهنمون بهل, بشتاب!nانديشه
هم بر اثر نگاه بايد شد.

***
 هاى هاى مى آيى,nبا گريه

 قاه قاه بايد شد.nبا خنده
                 دكتر قدمعلى صرايى ۶۴-۴-۲۳
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گفتگو از آشيان, صياد, پيشم ميكند,
هم اسيرم كرده, هم ممنون ز خويشم ميكند!

تسليتهاى رقيب من, نه از دلسوزى است,
او منك پاشى بقلب ريش ريشم ميكند!

فعله ميميرد ز جوع و شيخ و مرشد ميهمان
اين به آب كوثر و آن با حشيشم ميكند.

 دست فقيرnصورت سرخ امير و پينه
راستى بيزار, از آئين و كيشم ميكند.

جمع چون بينم بساط عيش صنG مفتخور,
فكر حال رجنبر خاطر پريشم ميكند.

اشك چشمان يتيم كارگر, الهوتيا!
دعوت از بهر جنات صنG خويشم ميكند.
ابوالقاسم الهوتى- اسالمبول ژانويه ۱۹۲۱


